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VERTROUWELIJK en BELANGRIJK 

Onderstaande informatie zou de indruk kunnen wekken dat wij al een 

indicatie hebben over mogelijke uitkomsten van onderzoek naar de 

gezondheidseffecten van rubbergranulaat op kunstgras. Dit is nadrukkelijk 

niet het geval. Om verkeerde interpretatie te voorkomen willen wij u 

nadrukkelijk op de vertrouwelijkheid van dit schrijven wijzen. 

 

Rubbergranulaat en kunstgras: UPDATE  

Plan van Aanpak presentatie onderzoek RIVM en rol gemeenten 

6 december is de maatschappelijke klankbordgroep t.b.v. RIVM-onderzoek naar de mogelijke 

gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in principe voor de laatste maal bij elkaar geweest. 

Deelnemers aan dit overleg zijn: VWS, I&M, ILT, GGD, GGDGHOR, VACO, KNVB, BSNC, VSG, RecyBEM, 

NVWA-BuRO en RIVM.  

De mogelijke publicatie van het onderzoek is voorzien in de week van 19 december. De exacte datum 

volgt later. De wetenschappelijke onderbouwing verschijnt een aantal weken later. 

Besproken zijn de mogelijke scenario’s van uitkomsten en de aanpak rondom het openbaar maken 

van de onderzoeksresultaten. De opzet van het onderzoek is in een eerdere sessie al besproken.  

 

Drie mogelijke scenario’s: 

1. Er is niet meer aan de hand dan eerdere onderzoeken aantonen. Spelen en sporten op 

kunstgras is dus veilig. 

2. Er is niet meer aan de hand dan eerdere onderzoeken aantonen. Sporten op kunstgras is dan 

veilig.  

Echter een of meerdere van de drie onderzochte wegen van hoe je in contact kunt komen 

met rubbergranulaat (inademen van dampen, via de huid, of oraal) zouden wel aanleiding 

kunnen geven bijvoorbeeld kleine kinderen (onder 6 jaar wordt gesteld) bij voorkeur niet te 

laten spelen op kunstgras. Dit omdat kinderen de neiging hebben van alles in de mond te 

stoppen. 

3. Er is van alles aan de hand, meer dan onderzoeken tot dusver aantonen. Wat er in zit 

(chemische stoffen) komt er ook uit. Het is niet veilig om op te spelen en te sporten. 
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Wat als…? 

Gesproken is hoe te communiceren en wat te doen bij die verschillende scenario’s en hoe daarop 

voor te bereiden?  

Het volgende is hierover afgesproken: 

 RIVM beschouwt de opdrachtgever(s) VWS (en indirect ook I&M), gemeenten (VSG in 

samenspraak met VNG), GGDGHOR en KNVB als belangrijkste partijen om de 

onderzoeksresultaten zo goed mogelijk in helder taalgebruik voor het voetlicht te brengen bij 

hun achterban en hiervoor dezelfde “taal” en feiten (RIVM) te gebruiken. 

 RIVM bereidt daartoe een “Toolkit” voor, bestaande uit verschillende onderdelen: 

o Een Q&A-lijst 

o Een telefonische publieksinformatielijn, direct na het bekend worden van het 

onderzoek 

o Een webbased informatiekanaal (www.rivm.nl), met daarop alle relevante gegevens 

en het onderzoek zelf 

o 24/7 webcare. Dit is met name het monitoren van uitingen op social media en het 

waar nodig feitelijk bijsturen van onjuiste interpretatie van de onderzoeksresultaten 

o Een doorgeleiding van vragen en/of vragenstellers naar de relevante stakeholders 

 

Informatie richting gemeenten 

 Op verzoek van VSG worden alle gemeenten en/of andere eigenaren waar velden zijn 

onderzocht over de uitkomsten daarvan geïnformeerd door RIVM. 

 VSG heeft alle gemeenten bevraagd over de lokale situatie van dit moment en behoefte aan 

ondersteuning (zie bijlage). Bijna 300 gemeenten hebben daarop gereageerd. 

 VSG informeert alle gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) middels deze Update met 

specifieke aandacht voor de procedure rondom het openbaar worden van het onderzoek (zie 

hierna). 

 

Bekendmakingsprocedure 

 Omdat het een opdracht van de minister van VWS aan het RIVM betreft zal het rapport door 

haar eerst worden aangeboden aan de Tweede Kamer.  

 De belangrijkste partijen die na bekendmaking hierover moeten communiceren (waaronder 

de VSG) krijgen een aantal uren eerder onder embargo de gelegenheid het rapport in te zien. 

 De relevante stakeholders hebben dan de gelegenheid de communicatie richting hun 

respectievelijke achterbannen waar nodig aan te passen en af te stemmen op de uitkomsten 

en conclusies. 

 Als de stukken aan de Tweede Kamer worden aangeboden, informeren de stakeholders 

tegelijkertijd hun achterbannen (tijd en datum volgt nog).  

 Alle stakeholders hebben dan een (telefonische) helpdesk ingericht 
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 VSG zal in overleg met VNG na inzage in het rapport op basis van die feiten en op basis van 

wat er nu al gebeurt in gemeenten, het volgende doen: 

o gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) informeren 

o indien nodig (lees noodzakelijk) op basis van de feiten alternatieven aanreiken, 

inclusief de voor- en nadelen daarvan 

o relevante informatie die gemeenten reeds met VSG hebben gedeeld, meezenden 

o suggesties aanreiken voor het overleg met de clubs, voor zover dat nu al niet gebeurt 

o op de website (www.sportengemeenten.nl) het dossier kunstgras actualiseren 

o een telefonische helpdesk instellen en de VNG-infodesk daarover informeren] 

 

Rubbertegels en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 

Tegelijkertijd met de publicatie van het onderzoeksrapport rubbergranulaat, wordt ook het 

onderzoek naar rubbertegels gepresenteerd. VSG is hiervoor niet de partij daar iets van te vinden. 

VSG gaat ervan uit dat VNG dit deel waar nodig voor haar rekening neemt. De Nederlandse Voedsel 

en Warenautoriteit is toezichthouder waar het rubber tegels betreft. Het RIVM heeft het onderzoek 

verricht.  

 

De eerste weken daarna 

VSG heeft samen met de KNVB afgesproken in de eerste weken na de bekendmaking van de 

rapportage nauw contact met elkaar te houden. Dit heeft tot doel om waar nodig de lokale partijen 

(clubs en gemeenten) te ondersteunen bij eventuele knelpunten.  

 

Tot slot 

Tot slot is het mogelijk dat in de context van deze casus, andere vraagstukken (lokaal) “oppoppen”. 

Te denken valt dan aan zaken die niet direct met het voetbal te maken hebben, zoals: 

 BSO, gevestigd op sportaccommodaties 

 Onderwijs die gebruik maakt van de kunstgrasvelden 

 Vragen over milieuschade door rubber korrels 

 Toepassingen in de openbare ruimte (Play grounds e.d.) 

 Aansprakelijkheid 

 Verzekeringskwesties 

 Onderzoek naar andere type infill (synthetisch en bijvoorbeeld kurk) en de relatie daarvan 

met milieu en gezondheid 

 (versnelde) afschrijving 

 Etc.  

Waar mogelijk zal VSG daarmee al rekening houden bij het informeren rondom de publicatie van het 

onderzoek.  

http://www.sportengemeenten.nl/

