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Motie: Onderzoek kunstgrasvelden met rubbergranulaat 

Corsanummer: 

Van:  GrL + …. 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Beperken milieuschade als gevolg van rubber op kunstgrasvelden (voetbalvelden)  

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 5 juli 2018, 

 

Constaterende dat:  

 De raad in november 2017 de Sportnota (2017017694) heeft vastgesteld waarin als 

beleidsvoor e e  is opge o e  De resultaten van de onderzoeken naar de 

gezondheidseffecten van rubbergranulaat worden afgewacht ; 
 Er op 3 juli jl. een RIVM-rapport is verschenen 

(https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/20

18/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend) met als conclusie: Het gebruik 

van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe 

omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de 

grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het 

ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.  Op basis van dit onderzoek kan worden 

gesteld dat rubbergranulaat leidt tot vervuiling van de omringende grond en bodem door 

zware metalen en olie-achtige substanties (zie bv. conclusie hoogleraar toxicologie, dhr. M. 

van den Berg in https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-rubberkorrels-

schadelijk-voor-milieu-in-de-directe-omgeving-van-de-velden~bcc544aea/; 

 Er op 15-6-2018 een onderzoek van de STOW (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) 

is gepubliceerd, waarvan conclusies ondersteunend zijn aan die van het RIVM en waarin 

vooral zorg wordt uitgesproken over mogelijke effecten op langere termijn  

(https://www.stowa.nl/publicaties/rubbergranulaat-op-kunstgrasvelden-verkenning-

milieueffecten-voor-het-aquatisch); 

 

Draagt het college op om:  

1. Spoedig in overleg met de sportverenigingen (BSM, BVC) te gaan om te voorkomen dat 

nieuwe rubberkorrels worden toegevoegd bij onderhoud van de bestaande voetbalvelden en 

verspreiding van bestaande korrels zo goed mogelijk tegen te gaan; 

2. In dit overleg alvast aan te geven dat bij toekomstige aanleg / reconstructie van sportvelden 

geen rubbergranulaat toegepast mag worden en 

3. De mogelijkheden in kaart brengen om de oude rubberkorrels te verwijderen. 

 

       En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie GrL, ……..………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

                     M. Wierda;     R.W. Kruijswijk 
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