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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 7 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Rubbergranulaat op kunstgrasvelden: 

 

1. Zijn de kunstgrasvelden van de sportverenigingen JVC en HCSC bestrooid met 

rubbergranulaat? 

2. Zo ja, op welke velden ligt dat granulaat, hoeveel sporters maken er gebruik van 

en hoeveel daarvan zijn kinderen. 

3. Is het mogelijk om het granulaat te verwijderen en te vervangen door bijvoorbeeld 

een mengsel van kurk en kokos of een ander veilig alternatief en tegen welke 

kosten dat kan en hoe snel dat kan gebeuren. 

4. Welke stappen denkt het college verder te nemen om gezondheidsrisico’s te 
voorkomen bij vooral kinderen die gebruik maken van deze velden. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1. 

Ja, de kunstgrasvelden van de sportverenigingen JVC en HCSC zijn bestrooid met rubbergranulaat. 

Dit geldt ook voor het Cruyff Court aan de Texelstroomlaan.  

 

Vraag 2. 

Bij JVC gaat het om 2 kunstgrasvelden, bij HCSC om één kunstgrasveld. Het is ons niet bekend 

hoeveel sporters en kinderen gebruik maken van de sportvelden. De velden worden ingezet voor 

wedstrijden en trainingen en daarnaast gebruikt door ongeorganiseerde sporters. 

 

Vraag 3.Het is mogelijk om het granulaat te verwijderen en vervangen door een andere infill. Wij 

volgen hierin echter het advies van de KNVB, zie ook ons antwoord op vraag 4. 

 

Vraag 4. 

De KNVB laat weten dat er gewoon gespeeld kan worden op de kunstgrasvelden. Daarnaast heeft de 

minister het RIVM gevraagd om met spoed extra onderzoek te doen. Tot die tijd volgen wij het advies 

van het RIVM. Hierover zijn de betreffende verenigingen geïnformeerd alsmede dat wij met hen in 

gesprek gaan. Wij volgen de berichten en adviezen van de KNVB en RIVM nauwkeurig en op basis 

daarvan bepalen we de eventueel te nemen maatregelen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 19 oktober 2016 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


