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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief informeren we uw raad over de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden. 
Met de uitzending van Zembla op 5 oktober 2016 kreeg de wetenschappelijke discussie 
over de risico's van spelen op kunstgrasvelden, ingestrooid met rubbergranulaat, brede 
maatschappelijke aandacht. Omdat de uitzending tot veel onrust heeft geleid, heeft 
minister Schippers besloten om het RIVM naar de risico's van rubbergranulaat in 
kunstgrasvelden versneld onderzoek te laten uitvoeren. De belangrijkste uitkomst van het 
rubbergranulaatonderzoek van het RIVM is dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat veilig is. Net als de KNVB en de VSG volgen we deze lijn. We zien geen 
aanleiding om maatregelen te nemen en een andere infill toe te passen. 

We staan voor de opgave van vervanging en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. In 
verband met de competitie doen we dit in de zomerperiode. Er zijn geen obstakels om 
investeringen te doen met rubber als infill. Met het gebruik van rubber infill bieden we 
clubs zo veel mogelijk kwaliteit passend binnen onze begroting. Uitgaand van de 
decemberrapportage van het RIVM kan vanuit gezondheidsoogpunt rubber infill gebruikt 
worden en is dit dus nog steeds een goede optie. Daarnaast is er nog discussie over andere 
infills. Op dit moment is er nog weinig bekend over milieu- en gezondheidsaspecten van 
alternatieve infills. Als er een duurzamere infill bekend is, waarvan ook 
gezondheidsrisico's bekend zijn komen we bij de raad terug. Mocht een ander type infill 
aan de orde zijn, dan heeft dit financiële gevolgen en zullen in veel gevallen de 
investeringskosten hoger zijn. 

Tot die tijd wachten we niet met investeren in de kunstgrasvelden. Bij de investeringen 
van 2017 kiezen we voor rubbergranulaat als infill, tenzij clubs aangeven dat zij liever de 
verdere discussie over kunstgras infill willen afwachten, dan houden we daar rekening 
mee. We zullen de investeringsgelden in dat geval wel reserveren en de vervanging van 
het desbetreffende kunstgrasveld verschuiven naar 2018. 
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Naast gezondheidsaspecten heeft u in maart 2016 aandacht gevraagd voor een duurzame 
toepassing op de kunstgrasvelden. Er is nog te weinig bekend over milieuaspecten van de 
verschillende infills om te kunnen besluiten of u een duurzamere infill moet overwegen. 
De FIFA is net een onderzoek gestart naar de duurzaamheidaspecten van 
kunstgrasvelden. Op dit moment is onbekend wanneer de uitkomsten worden verwacht. 

We komen in april bij u terug met een raadsvoorstel over nieuwe investeringen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
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