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Onderwerp: Keuze toe te passen infill-materiaal bij de ontwikkeling van nieuwe kunstgrasvelden en
het vervangen van kunstgrasvelden in gemeente Woerden

De raad besluit:
Een keuze te maken uit één van de volgende scenario's:
1.

Ongewijzigd beleid
Bij de ontwikkeling van nieuwe kunstgrasvelden en het vervangen van kunstgrasvelden door te
gaan met het toepassen van het gebruikelijke infill-materiaal (in de volksmond 'rubberkorrels'
genoemd, technisch bekend als SBR-rubbergranulaat).

2.

Gefaseerd vervangen
Bij de ontwikkeling van nieuwe kunstgrasvelden en het vervangen van kunstgrasvelden in de
toekomst te kiezen voor het gebruik van een alternatief infill-materiaal. Het omvormen van deze
kunstgrasvoetbalvelden aan de hand van het nieuwe beheerplan gefaseerd over een periode van
12 jaar uit te voeren.
In 2017 een extra krediet beschikbaar te stellen van C 250.000 voor de uitvoering van het "Project
Sportlust '46", waarvan de kapitaallasten meegenomen worden in de begroting 2018 en verder.

3.

Ineens te vervangen
Het omvormen van alle kunstgrasvoetbalvelden, met uitzondering van het "Project Sportlust '46",
in één keer door te voeren in 2018, waarbij gebruik wordt gemaakt van een alternatief infillmateriaal.
In 2017 een extra krediet beschikbaar te stellen van ê 250.000 voor de uitvoering van het "Project
Sportlust '46" waarvan de kapitaallasten meegenomen worden in de begroting 2018 en verder.

Inleiding:
Sinds de uitzending van Zembla in oktober 2016 staat het gebruik van het zogenaamde SBRrubbergranulaat ('rubberkorrels') als infill-materiaal voor kunstgrasvelden ter discussie. Dit materiaal zou
slecht zijn voor de gezondheid. In het laatste persbericht van de gemeente over het gezondheidsrisico van
de kunstgrasvoetbalvelden is aangegeven dat het onderzoek van het European Chemicals Agency (ECHA)
wordt afgewacht en dat er direct maatregelen worden genomen als er sprake zou zijn van onacceptabele
gezondheidsrisico's. In de gemeenteraad van Woerden hebben diverse partijen vragen gesteld over de
toekomst van het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. De wethouder Sport heeft 23
februari 2017 naar aanleiding van vragen uit de raad aangegeven dat het college een standpunt zal
innemen ten aanzien van dit onderwerp.
Inmiddels zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat sporten op deze
kunstgrasvelden niet aantoonbaar onveilig is. Tegelijkertijd constateren wij dat maatschappelijk het gevoel
blijft bestaan dat rubbergranulaat niet veilig genoeg is om op te sporten. Daarom kiezen wij ervoor om als
college deze keuze voor te leggen aan uw raad.
Een meerderheid van het college adviseert de raad om te kiezen voor scenario 2 'gefaseerd vervangen'.

In bijlage 1 wordt de voorgeschiedenis van de kwestie van de gezondheidsrisico's van het sporten op
kunstgrasvoetbalvelden op landelijk niveau en in Woerden nader beschreven.
In bijlage 2 en 3 zijn de onderzoeken van het RIVM en ECHA (Engelstalig) bijgevoegd.
In bijlage 6 en 7 zijn de reacties van het Sportoverleg en de voetbalvereniging Sportlust '46 bijgevoegd
"Project Sportlust '46"
Conform het vastgestelde MOP moeten in 2017 twee kunstgrasvelden aangelegd/gerenoveerd worden bij
Sportlust '46. Deze velden zouden uitgevoerd worden met het SBR-rubber infill-materiaal (of SBRrubbergranulaat). Het toepassen van dit materiaal staat nu ter discussie, waardoor de projectopdracht kan
wijzigen. Het project is daarmee afhankelijk van het scenario waartoe de raad besluit.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
De raad is bevoegd om de gemeentelijke beleidskaders vast te stellen.
Beoogd effect:
Maatschappelijke discussie over de risico's van het toepassen van de 'rubberkorrels' (zogenaamde SBRrubbergranulaat) in Woerden beëindigen.
Argumenten:
Een beslissing over het rubbergranulaat doet recht aan maatschappelijke onrust
Zoals eerder beschreven zijn er inmiddels diverse wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat
sporten op deze kunstgrasvelden niet aantoonbaar onveilig is. In het RIVM-rapport staat dat voor
rubbergranulaat het extra kankerrisico wordt ingeschat op 2,2-3,0 per één miljoen voor iemand die vanaf 7
jaar tot 50 jaar keeper is. Dit extra risico is volgens het RIVM praktisch verwaarloosbaar. Er is internationaal
geen wetenschappelijke overeenstemming over de hoogte van een eventuele extra factor ten aanzien van
kinderen. In de VS wordt in de regelgeving een extra factor 3 toegepast voor kinderen in de leeftijd van 2
tot 16 jaar.
Deskundigen geven aan dat een deel van de discussie over veilig spelen op kunstgras voorkomt uit de
benadering van onzekerheid. Toxicologen kunnen vaststellen dat niet alles tot op de millimeter is
uitgezocht. Toxicologen kunnen dan communiceren dat niet honderd procent vaststaat datje veilig op
kunstgras kunt spelen. Volgens Dr. Schepers (GGD, Radboud Universiteit Nijmegen) 'zal iedereen, van
gemeenten en verenigingen tot individuele sporters en ouders zelf de afweging moeten maken: het RIVM
zegt dat het veilig is en ik vind het wel of niet genoeg om de beslissing te nemen om op kunstgras te
spelen'. Zoals in bijlage 1 beschreven, de meningen van wetenschappers, deskundigen en sporters over
het rubbergranulaat zijn verdeeld, zowel landelijk als ook in de gemeente Woerden. Het lijkt goed om hier,
als gemeente en als eigenaar van de kunstgrasvelden, niet aan voorbij te gaan. Het nemen van een
beslissing geeft helderheid over de positie van de gemeente in dit dossier en geeft duidelijkheid bij de
sporters en sportbestuurders die zich zorgen maken om de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden.
Bevindingen Sportoverleg en begeleidingscommissie 'rubbergranulaat'
De gemeente heeft in een vroegtijdig stadium het Sportoverleg betrokken bij de kwestie van het
gezondheidsrisico van het sporten op kunstgrasvelden. Het Sportoverleg is een adviesorgaan van de
gemeente op het gebied van spelen, sporten en bewegen. De leden zijn afkomstig uit de Woerdense
sportwereld. Het gaat bijvoorbeeld om gymdocenten, voorzitters van verenigingen en projectleiders van
sportprojecten. Het Sportoverleg geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Met name gaat het
om reflectie op bestuurlijke documenten die voor besluitvorming in college en raad worden aangeboden.
Tijdens het overleg van het Sportoverleg van 20 maart 2017 zijn de conclusies en aanbevelingen van het
ECHA-rapport besproken. Ook zijn verschillende ideeën over het toekomstig gebruik van het huidige type
rubbergranulaat besproken. Het Sportoverleg heeft zich unaniem uitgesproken voorstander te zijn van het
op termijn vervangen van het SBR-Rubbergranulaat, om te beginnen met de nieuwe velden. Zie bijlage 6,
verslag Sportoverleg, versie 27 maart 2017
Ten aanzien van de kwestie van het SBR-rubbergranulaat heeft de gemeente direct na de eerste ZEMBLAuitzending in oktober 2016 een begeleidingscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verenigingen, Sportoverleg en de GGD. Deze commissie is betrokken bij eigen onderzoek van de
gemeente naar de samenstelling van de 'infill' op de kunstgrasvelden. De commissie heeft meegedacht

over communicatie, beoordeling van de rapporten en vervolgstappen. Op 20 maart 2017 heeft de
gemeente het nieuwste RIVM rapport en het ECHA-rapport met de begeleidingscommissie besproken. Ook
zijn met deze commissie de verschillende ideeën over het toekomstig type rubbergranulaat besproken. De
begeleidingscommissie heeft aangegeven dat de rapporten van het RIVM en ECHAgeen aanleiding geven
tot directe maatregelen ten aanzien van het gebruik van kunstgrasvelden. Ook stelt de
begeleidingscommissie dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor het verwijderen van
het huidige SBR-rubbergranulaat.
De begeleidingscommissie heeft de gemeente tevens meegegeven dat het zich, in het licht van het
maatschappelijke gevoel van onzekerheid over de risico's van het rubbergranulaat, niet kan voorstellen dat
de gemeente zou overgaan tot het inzetten van SBR-rubbergranulaat als 'infill' bij nieuw te ontwikkelen
velden. De begeleidingscommissie schat in dat voetbalverenigingen ook voorstander zijn van het gebruik
van een alternatief voor het SBR-rubbergranulaat. De GGD Regio Utrecht heeft de conclusies over het
ontbreken van de wetenschappelijke noodzaak voor maatregelen bevestigd en gaf aan het denkbaar is dat
andere argumenten een rol spelen bij overwegingen aangaande de toekomstige inzet van SBRrubbergranulaat.
Keuzevrijheid van voetballers ten aanzien van gebruik type voetbalveld is beperkt
In het raadsprogramma 'Spelen, Sporten en Bewegen' is met de raad afgesproken dat alle inwoners in
Woerden kunnen spelen, sporten en bewegen, ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële)
achtergrond. In de discussie over het rubbergranulaat komen vaak voorbeelden voor als het eten van
gerookt vlees en barbecueën waarbij het risico van inname van vergelijkbare schadelijke stoffen vele malen
groter is dan het sporten op kunstgrasvelden. Hierbij gaat het echter om zaken waarbij individuen een
maximale keuzevrijheid hebben. Sporters die kiezen voor veldvoetbal zijn minder vrij in hun keuze om wel
of niet gebruik te maken van kunstgrasvelden.
Er zijn alternatieve infill-materialen beschikbaar
Het beste alternatieve infill-materiaal is op dit moment TPE-granulaat:
« TPE is toepasbaar conform richtlijnen besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan materialen die worden gebruikt of opgeslagen op
of in de bodem om deze te beschermen tegen verontreinigingen.
» TPE voldoet aan de Europese norm voor consumentenproducten.
Dit materiaal voldoet aan het zogenaamde REACH-systeem. REACH is een systeem voor
registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of
geïmporteerd worden.
» TPE heeft meerwaarde als toepassing
Dit materiaal is (circulair) recyclebaar, kent geen onzekerheden. Herkomst en kwaliteit zijn in het
fabricageproces geborgd. Het is in verschillende kleuren verkrijgbaar en "geurloos". Verder is het
materiaal slijt- en vormvast. Het onderhoud van TPE is eenvoudig en qua kosten nagenoeg gelijk
aan de onderhoudskosten van SBR-rubberkorrels.
« TPE-granulaat kost 6 125.000 per veld meer dan SBR-granulaat, zie financiële paragraaf
Een vergelijking tussen SBR-granulaat en TPE-granulaat is opgenomen in bijlage 5.
Kanttekeningen:
Inzet substantiële bedragen zonder wetenschappelijke onderbouwing vormt bestuurlijk risico
Erkende instituten als de GGD, RIVM en ECHA geven, samen met de KNVB, aan dat het sporten op
kunstgrasvelden veilig en verantwoord is. Het op termijn vervangen van het huidige SBR-rubbergranulaat
vergt op lange termijn een extra investering van C 1.375.000 (in totaal voor de 11 kunstgras voetbalvelden,
tot en met 2028, op basis van infill TPE) en maximaal ongeveerd 135.000 als jaarlijkse toename van de
kapitaallasten (zie paragraaf Financiën). De onrust bij de inwoners van Woerden die zich zorgen maken
over de risico's van het sporten op SBR-rubbergranulaat neemt door het vervangen van SBRrubbergranulaat af. Er zijn echter ook betrokkenen (ook in Woerden, zoals in bijlage 1 beschreven) die zich
geen zorgen maken over het sporten op kunstgrasvelden en men ziet deze insteek bevestigd door erkende
instituten.
Toepassen van alternatief infill-materiaal leidt tot fors hogere kosten
De aanschafkosten van het meest geschikte infill-materiaal, TPE-granulaat, zijn fors hoger omdat het
nieuw, speciaal gefabriceerd materiaal is. Daarbij is er meer materiaal nodig om hetzelfde volume als SBRrubbergranulaat te bereiken (TPE heeft een hogere densiteit dan SBR). De prognose van de meerkosten is
weergegeven onder de paragraaf financiën.

Geen besluit door de raad leidt tot uitstel van het project Sportlust '46
Indien het op dit moment niet mogelijk is om een beslissing te nemen dan is het gevolg dat het "project
Sportlust '46, renovatie van twee kunstgras voetbalvelden" uitgesteld moet worden naar 2018. Dit heeft
negatieve sportieve consequenties, zie bijlage 7.
Indien voor scenario 2 gekozen wordt, blijft de onrust over de veiligheid mogelijk bestaan
Als gekozen wordt voor een 'gefaseerde uitvoering' is er de mogelijkheid dat de maatschappelijke discussie
blijft bestaan. Waar de discussie zich eerst richtte op de veiligheid van het materiaal in het algemeen, kan
deze zich nu toespitsen op de fasering. Dat wil zeggen dat er mogelijk verenigingen zijn die ook per direct
een ander infill-materiaal willen en niet pas over 5, 10 of zelfs 12 jaar.

Financiën:
De doorrekening van de investeringen voor de uitvoering van de 3 scenario's zijn opgenomen in bijlage 4.
Hieronder wordt een korte samenvatting van deze doorrekening gegeven.
Scenario 1: Ongewijzigd beleid.
In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat er gebruikt gemaakt gaat worden van het bestaande infillmateriaal (SBR-Rubbergranulaat), welke aan de hand van het nieuwe beheerplan toegepast. De kosten
worden in de periode van 2017 t/m 2029 gefaseerd opgevoerd. Het betreft op dit moment:
» Kosten voor de vervanging van vier velden zijn reeds opgenomen in de begroting in de periode 20172020. Dit is inclusief het "Project Sportlust '46"
» Kosten in de periode 2021-2029 van zeven velden à C 240.000 per veld exclusief BTW.
Dit betreft een prognose op basis van de huidige kwaliteit van de bestaande kunstgrasvelden en
vervangingstermijn van 12 jaar.
» Totale extra investering in de periode 2017 t/m 2029 is daarmee C 1.680.000
- Resumerend scenario 1 (investeringskosten)
Verwachte totale investering in de periode 2017-2029 is 6 1.680.000, kapitaallasten ca. 6 174.000
Dit scenario is het uitgangspunt/ referentiescenario
Scenario 2: Gefaseerd vervangen
In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat er gebruikt gemaakt gaat worden van een alternatief infillmateriaal, welke aan de hand van het nieuwe beheerplan toegepast. De kosten worden in de periode van
2018 t/m 2029 gefaseerd opgevoerd. Het betreft op dit moment:
« Meerkosten bij vier velden van C 125.000 per veld in de periode 2017-2020. Deze velden zijn reeds
opgenomen in de begroting. Dit is inclusief het "Project Sportlust '46"
» Kosten van zeven velden à ë 365.000 per veld exclusief BTW in de periode 2021-2029
« Totale investering in de periode 2017 t/m 2029 is C 3.055.000
- Project Sportlust
Voor de uitvoering van het "Project Sportlust" met een alternatief infill-materiaal zal het krediet in 2017
alvast met 6 250.000 moeten worden verhoogd. Af te schrijven in 12 jaar. Dat leidt tot extra kapitaallasten
van
ê 28.883 per jaar vanaf 2018.
- Resumerend scenario 2 (investeringskosten)
De verwachte totale investering in de periode 2017-2029 is ë 3.055.000, De jaarlijkse kapitaallast loopt in
deze periode geleidelijk op van 6 28.883 euro in 2018 naar maximaal ca. C 308.000 euro in 2029.
Scenario 3: Ineens vervangen
In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat er gebruikt gemaakt gaat worden van een alternatief infillmateriaal, waarbij alle velden in één keer omgebouwd worden. Bij een keuze om alle velden in één keer
om te bouwen, zullen de meerkosten fors oplopen. Het betreft op dit moment:
« Meerkosten bij vier velden van 6 125.000 per veld. Deze velden zijn reeds opgenomen in de
begroting. Dit is inclusief het "Project Sportlust '46"
« Kosten van zeven velden à C 365.000 per veld exclusief BTW
Totale investering in 2017 en 2018 is: C 3.055.000

- Project Sportlust
Voor de uitvoering van het "Project Sportlust" met een alternatief infill-materiaal zal het krediet in 2017
alvast met ê 250.000 moeten worden verhoogd. Af te schrijven in 12 jaar. Dat leidt tot extra kapitaallasten
van
C 28.883 per jaar vanaf 2018.
- Resumerend scenario 3 (investeringskosten)
De investering in 2017 is 250.000 (Project Sportlust) en in 2018 6 2.805.000 (resterende velden).
De verwachte totale investering in de periode 2017-2029 is š 3.055.000. Dit scenario leidt vanaf 2019 tot
een structurele kapitaallast van ruim C 350.000 per jaar en vervolgens afnemen naar ca. ê 270.000 euro
in 2029.
- LET OP: Bijkomende kosten door het afboeken geactiveerde kunstgrasvelden
Vanaf 2009 zijn er kunstgrasvelden aangelegd. Deze velden zullen vervroegd moeten worden
afgeschreven. Dit houdt in dat er ruim ë 1.200.000 afgeboekt moet worden ten laste van de algemene
reserve. Dit leidt automatisch tot verslechtering van de vermogenspositie van de gemeente Woerden.
Lasten als gevolg van het afboeken kunstgrasvelden ten laste van de algemene reserve en de
bijbehorende vrijval zijn wel beschouwd, maar in de vergelijking van de scenario's niet meegenomen/
doorberekend.
Conclusie vergelijking scenario's op basis van investeringen
In onderstaande tabel zijn op basis van scenario 1 de meerkosten weergegeven van scenario's 2 en 3
Meerkosten/ kapitaallasten alternatieve infill kunstgrasvelden
rente
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Scenario
Omschr
2018
2019
2020
2024
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028
Scenario 1 Niet vervangen
Ref
C
ť
í
6
ť
ť
ť
e
e
ŕ
e
í
Scenano 2 Gefaseerd vervangen
Meerk
« 28 883 ť 57.096 « 55.754 C 54 412 « 81954 í 94 383 « 106 476 e 118 234 « 115215 « 126637 í 123 283
Scenario 3 Ineens vervanqen
Meerk
Ě 28 883 Ç 352 284 í 344 086 « 335 888 « 272.234 C 237 597 « 203 603 C 170 253 í 165 275 C 132 570 í 128 236 č

t
1343
9t 1

Uitgangspunten bovenstaande tabel:
* Vergelijking op basis van investeringen
' Alleen investeringen kunstgrasvelden opgenomen
' De kosten voor het afboeken van de lopende investeringen en de vrijval van kapitaallasten zijn niet meegenomen
' Kapitaallasten worden geraamd jaar volgend op aankíg velden Dus kapitaaíìasten van investenng in 2017 worden in 2018 geraamd

Mogelijke consequentie tarieven buitensportverenigingen
In het kader van de "harmonisering sporttarieven" zijn afspraken gemaakt over de doorbelasting van
kosten aan de verenigingen. De gemeente heeft met de buitensportverenigingen
gebruikersovereenkomsten die lopen tot 1 januari 2019. Meerkosten voor het gebruik van een alternatief
infill-materiaal worden opgenomen in nieuwe overeenkomsten. Of dit leidt tot zwaardere lasten voor de
sportverenigingen is mede afhankelijk van de "Evaluatie harmonisatie tarieven
buitensportaccommodaties" en het "Beheerplan Buitensportaccommodaties". Beide rapportages worden
dit jaar opgeleverd. Eventuele voornemens op het gebied van tariefswijzigingen worden met de
sportverenigingen, het Sportoverleg en de raad afgestemd.

Uitvoering:
Als uw raad kiest voor scenario 2 of 3 zal het project Sportlust in 2017 uitgevoerd worden en wordt voor
de uitvoering van de overige velden een Plan van Aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak zullen wij
middels een RIB aan de raad aanbieden, waarna deze wordt uitgevoerd.

Communicatie:
»
«
«

Voetbalvereniging Sportlust '46 is inmiddels in kennis gesteld van het raadsvoorstel en wordt na het
besluit direct geïnformeerd over de raadskeuze.
Overige sportverenigingen, het sportoverleg, huisartsen en de begeleidingscommissie
'rubbergranulaať worden direct geïnformeerd over de raadskeuze.
Overige belanghebbenden worden middels een persbericht geïnformeerd.

Samenhang met eerdere besluitvorming:
»

Werkzaamheden "Project Sportlust '46" maken onderdeel uit van het MOP 2017-2020, renovatie en
vervanging sportvelden.
» Raadsvoorstel harmonisering tarieven (focus)buitensport, geregistreerd onder corsanummer
13R.00077

Bijlagen:
Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 17R.00228
Bijlage 1: Voorgeschiedenis kwestie gezondheidsrisico bij sporten op kunstgras, geregistreerd onder
corsa-nummer 17.005877
Bijlage 2: Onderzoek RIVM rapport 2016-0202, geregistreerd onder corsanummer 17.006495
Bijlage 3: Onderzoek ECHA, versie 1.01, 28 februari 2017 (Engelstalig), geregistreerd onder
corsanummer 17.006497
Bijage 4: Doorrekening investeringen t.b.v. alternatief infill-materiaal, geregistreerd onder
corsanummer 17.006770
Bijlage 5: vergelijking SBR-granulaat en TPE-granulaat, geregistreerd onder corsanummer
17.006788
Bijlage 6: Verslag Sportoverleg, versie 27 maart 2017, geregistreerd onder corsanummer 17.007036
Bijlage 7: Reactie voetbalvereniging Sportlust '46 d.d. 26 maart 2017, geregistreerd onder
corsanummer 17.007037
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