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Motie: Stoppen met aanleggen van kunstgrasvelden met rubber van gebruikte auto- of 
vrachtwagenbanden als infill 
 
De Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 30 oktober 2018  
 
constateert dat:  
 Het RIVM (Briefrapport 2018-0072) en STOWA (2018) constateren dat het gebruik van rubbergranulaat op 

kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor de bodem- en waterkwaliteit in de directe omgeving van de 
velden.  

 Het RIVM in het hierboven genoemde rapport constateert dat het risico voor de gezondheid van sporten 
op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. RIVM heeft echter geen studie gedaan naar de 
langetermijneffecten, concentraties bij verhoogde temperaturen en de wisselende samenstelling (PAK's) 
van het granulaat. 

 Stoffen uit het rubbergranulaat, zoals zink, kobalt en minerale olie bij kunstgrasvelden uitlogen en 
vervolgens terecht komen in technische onderlaag, de onderliggende bodem, het grondwater of via 
afspoeling in het grondwater en daarmee de maximale waarden uit het Besluit Bodemkwaliteit 
overschrijden.  

 Eigenaren van kunstgrasvelden een zorgplicht hebben. 
 
 Het bevoegd gezag binnen de bestaande wettelijke kaders de eigenaar van het kunstgrasveld kan 

aanspreken om de risico’s voor de omgeving te beperken en de bodem- en waterverontreiniging op een 
geëigend moment aan te pakken.  

 
 
van mening is dat: 
 Het aannemelijk is dat het milieueffect van rubbergranulaat zich op meerdere velden in Helmond voor 

doet. 
 
 Dit gegeven aanleiding vormt om zo spoedig mogelijk een beeld te verkrijgen van de situatie op alle 

kunstgrasvelden in Helmond.  
 
 De gemeente Helmond in deze zaak zowel eigenaar van kunstgrasvelden is als het bevoegd gezag met 

betrekking tot het Besluit Bodemkwaliteit.  



 
 Er met betrekking tot infill van kunstgrasvelden voldoende milieuvriendelijke en betaalbare alternatieven 

beschikbaar zijn.  
 
 
verzoekt het college: 
Te stoppen met het aanleggen van kunstgrasvelden met rubber van gebruikte auto- of vrachtwagenbanden als 
infill. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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