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lnleiding
Tijdens een aflevering van Zembla op 5 oktober 2016 werd gesteld dat het sporten op kunstgrasvelden, welke zijn ingestrooid met rubbergranulaat, gevaarlijk was. Gemeente Moerdijk beschikt over
3,5 rubber-ingestrooide kunstgrasvelden. De kunstgrasvelden van W Klundert en W Virtus zijn
ingestrooid met het veelbesproken SBR (vermalen autobanden). Het kunstgrasveld van W SVC in
ingestrooid met LFR (dit is het rubber van de mallen waarin autobanden worden vervaardigd).

lnformatie
Gemeente Moerdijk heeft na de aflevering van Zembla de verenigingen persoonlijk benaderd en
gemeld dat de kunstgrasvelden binnen de gemeente Moerdijk binnen deze klasse vallen. Daarnaast is
aangegeven dat gemeente Moerdijk zich vasthoudt aan de richtlijnen van KNVB en RIVM.
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft minister Schippers (WVS) opdracht gegeven aan
het RIVM om onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico's van rubbergranulaat.
W Virtus heeft op eigen initiatief besloten om in afiryachting van de onderzoeksresultaten niet meer te
spelen en/of te trainen op het kunstgrasveld. Als gemeente hebben wij deze beslissing gerespecteerd
en aangegeven dat wij het onderhoud van de andere velden geoptimaliseerd hebben in overleg met
de rentmeester. De uitkomst van het RIVM onderzoek is op 20 december gepresenteerd waarbij de
conclusie is dat het veilig is te sporten op granulaat. (Zie bijlage, link).
De drie verenigingen die kunstgrasvelden hebben zijn telefonisch geïnformeerd over de uitslagen van
het onderzoek van het RIVM.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
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Bijlage is te vinden via de volgende link:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/actueel

