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Aan de Raad, 

Op dit moment is er veel aandacht in de media over de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden. Hierbij 
wordt met name ingegaan op de rubberkorrels (SBR-rubbergranulaat) die toegepast worden op de mat. 
Wij begrijpen de onrust die is ontstaan en wellicht zijn ook bij u als raadslid vragen binnengekomen. 

De afgelopen jaren zijn bij alle voetbalverenigingen binnen de gemeeente Steenbergen kunstgrasvelden 
aangelegd waarbij ook rubberkorrels zijn gebruikt. De toepassing van rubberkorrels (infill) heeft 
verschillende functies. De rubberkorrels zorgen er mede voor dat de kunststofgrasmat op zijn plaats blijft 
liggen, de mat ligt feitelijk los van de ondergrond. Naast deze functie zorgen de rubberkorrels ervoor dat 
de kunststofgrasmat de speltechnische eigenschappen benaderd van natuurgrasvelden zoals o.a. het 
stuiteren en rollen van de bal. Deze eigenschappen zijn vastgelegd in verschillende normen (FIFA, ISA) 
waar de velden dan ook aan moeten voldoen. 

Het college volgt de ontwikkelingen m.b.t. de mogelijke gezondheidsrisico's nauwgezet waarbij de 
advisering van de RIVM, GGD en KNVB verder worden afgewacht. Op dit moment wordt het volgende 
advies gegeven: 

Het aanraken van de rubberen korrels uit kunstgrasvelden tijdens het sporten of spelen betekent niet dat 
je er ziek van wordt. De GGD volgt het advies van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM): 
op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat 
op kunstgras leidt tot risico 's voor de gezondheid. In opdracht van minister Schippers van 
Volksgezondheid, gaat het RIVM opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn. 
Er is nu geen reden om te stoppen metsporten op deze kunstgrasvelden. 

De GGD adviseert altijd de normale hygiëne maatregelen te nemen: 
» Was na het spelen op het veld goed de handen 
» Zorg dat kinderen geen korrels binnenkrijgen via bijvoorbeeld hun waterfles. 
» Vuil op de huid kan door douchen/wassen worden verwijderd. 

Op basis van de huidige informatie volgt het college het bovenstaande advies op. Mochten er nadere 
ontwikkelingen zijn dan zal gekeken worden op welke wijze hierop het beste ingespeeld kan worden. 



Op vrijdag 7 oktober is ook bij de voetbalverenigingen binnen Steenbergen aangegeven dat wij bezorgd 
zijn over de geluiden die ons bereiken via de media m.b.t. de eventuele gezondheidsrisico's bij 
kunstgrasvelden. Hierbij is aangeven dat wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en de verenigingen op 
de hoogte stellen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Uitgangspunt is dat iedereen op een gezonde en 
veilige manier kan voetballen! Op basis van de\iuidige informatie kan gewoon gevoetbald worden op 
onze kunstgrasvelden. 
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