
Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 1 van 4 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 

KvK Utrecht 30276683 

T  030 274 91 11 
F  030 274 29 71 
onderzoek-
rubbergranulaat@rivm.nl 

Datum 
2 december 2016 

Ons kenmerk 
20161202 verslag 
focusgroepen burgers 
rubbergranulaat 

Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Focusgroepen Rubbergranulaat
22 en 24 november 2016 19:30 - 21:30 
Seats2Meet Utrecht 

Deelnemers 
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1.1 Proces 

Op 22 en 24 november 2016 hebben twee gesprekken plaatsgevonden 
met focusgroepen met burgers rondom het onderwerp rubbergranulaat 
op sportvelden. Het aantal deelnemers was respectievelijk 5 en 7 
mensen.  
De deelnemers vormen ongeveer een derde van de personen die zijn 
benaderd door het RIVM. Die mensen konden worden benaderd omdat ze 
zich via één van de RIVM kanalen (voornamelijk mail) kenbaar hadden 
gemaakt met een inhoudelijke reactie waarin ze hun zorg uitten over 
rubbergranulaat op sportvelden. 

Vanuit het RIVM waren één resp. twee observanten, een inhoudelijk 
deskundige en een gespreksleider aanwezig. Het gesprek was in de avond 
en duurde twee uur. De insteek was om met elkaar in gesprek te gaan, te 
luisteren en beter te begrijpen wat de ander beweegt rondom het 
onderwerp rubbergranulaat op sportvelden en niet om elkaar te 
overtuigen. 

De gesprekken zijn met toestemming van de deelnemers op geluidsband 
opgenomen voor eventuele transcriptie en naluisteren van details, niet 
voor publicatie. Door één van de deelnemers is een infographic 
aangeboden en een korte PowerPoint presentatie gehouden. 

Het RIVM is de deelnemers zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die zij 
hebben genomen om in gesprek te gaan met elkaar en met de RIVM 
medewerkers. Reiskosten van deelnemers zijn vergoed. 

1.2 Samenvatting uitspraken en vragen van de deelnemers: 

Waar zit de zorg? 
- Veelal rondom kinderen: “Het gaat om onze kinderen, om onze 

toekomst”.  
- Bezorgdheid nam toe toen RIVM haar boodschap ging aanpassen: 

de boodschap over het handelingsperspectief werd niet begrepen: 
“Ga douchen” werd verstaan als: “Het is toch gevaarlijk”.  
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- New York State heeft rubbergranulaat in 2008 verboden, Ajax en 
KNVB geven ambigu voorbeeld.  

Maatschappelijke impact: 
- Discussie tussen ouders over niet mee voetballen van je kind: “Je 

bent spelbreker, 2/3 van de ouders vindt dat het allemaal wel 
meevalt.”  

- Individuele ouders rijden naar velden van de uit-club om te zien 
wat er ligt.  

- Kinderen vragen aan ouders of ze kanker krijgen als ze sporten. 
“Wat antwoordt je dan?” 

- Voetbalclubs weten niet wat te doen: rubberketen is niet 
transparant; het is moeilijk te achterhalen wat er op velden ligt. 
ISA certificaat gaat over sporttechnische eisen en niet over 
chemische samenstelling; twijfelende voetbalbestuurders, 
concurrentie tussen clubs: “Kom bij ons, wij leggen kurk’’ of: “Wij 
sluiten velden al dan niet voor bepaalde (leeftijds)groepen”. 
Waarbij de keuze voor welke groepen dan weer onmin oplevert.  

Veiligheid: 
- “Het is chemisch afval dus per definitie niet veilig.” 
- Sterke roep om voorzorgsprincipe te hanteren als: “Bij twijfel niet 

inhalen”. Er wordt al zolang onderzoek gedaan er zijn al zoveel 
signalen. 

- “Welke normen worden gehanteerd? Waarom wordt zo’n ruime 
norm gehanteerd t.o.v. de norm voor consumentenproducten?” 

- Gebruiksbeperkingen werken niet in de praktijk; bv. advies 
achteraf douchen en omkleden is vaak niet haalbaar. 

Verantwoordelijkheid: 
- “Onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.”  
- Eigen keuze is niet mogelijk waar het kinderen betreft. De keuze 

om niet te sporten kan je niet vragen. Bovendien ligt ook 
rubbergranulaat op school en kinderdagverblijf. 

- Veel kritiek op zelfregulering: “De overheid moet haar 
verantwoordelijkheid weer (terug)pakken; rijksoverheid waak(t) 
over ons, nemen we aan. Dat beeld schept de overheid ook zelf 
met normenstelsels.” 

- “Gemeenten moeten weten wat ze aanschaffen: certificaten 
hebben weinig waarde en toch wordt er blind op vertrouwd.” 

- “Iedereen zit naar RIVM te kijken voor het finale oordeel: neem 
daarbij naast wetenschappelijke ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Overigens: Waarom zaten jullie niet in 
Zembla?” 

- Economisch belang van zowel bandenindustrie en 
voetbalclubs/gemeenten is vaak genoemd, ook in relatie tot 
huidige normstelling. Daarnaast moet er ook oog zijn voor 
welzijn/sport/gezondheidsbelangen. 
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Informatievoorziening: 
- “RIVM informatie is onsamenhangend. Bv. ‘spelen met’ versus 

‘sporten op’ is onduidelijk en vervreemdend.” Dat moet 
duidelijker. 

- Boodschap rond keepers is onduidelijk, de boodschap van de 
minister over barbecue is niet begrepen/onterecht. 

- Over onderzoeksmethodologie: “Literatuuronderzoek is 
ontoereikend, waarom meten we niet in de kinderen?” 

- “Hoe gaat RIVM om met ander lopend onderzoek?” 

Gebruik van velden in de praktijk: 
- Kinderen weghouden van de velden is onmogelijke taak: te grote 

aantrekkingskracht. 
- Velden worden continu ook buiten sportactiviteiten gebruikt, ook 

om te spelen, te rollen.  
- Korrels plakken en komen in eten/drinken tijdens pauze en in 

kleren mee naar huis. Versleten granulaat wordt stof. Kinderen 
eten granulaat voor de lol. 

- Denk niet alleen aan voetballen, maar ook aan korfbal, rugby, 
(sport)BSO’s, kinderdagverblijven, gymlessen basis- en 
middelbare scholen etc.. 

Handelingsopties: 
- “Kurk als vervanging, is een natuurproduct, dus veilig; maar duur 

waardoor contributie omhoog moet.” 
- “Gewoon gras, is bewezen veilig; maar heeft als nadeel dat het 

aantal leden omlaag moet.” 
- Resonantietherapie is ingebracht als mogelijke therapie.  

Verwachtingen ten aanzien van RIVM: 
- Transparantie: “Maak alle informatie inzichtelijk en in gewone 

mensentaal beschikbaar en controleerbaar. (Bv. Zet het houden 
van deze maatschappelijke dialoog ook op website.)” 

- “Zorg dat informatie op de goede plek komt (gemeenten etc.).” 
- “RIVM: geef je eigen mening zonder rekening te houden met 

politieke en economische belangen, immers jullie slogan is ‘De 
zorg voor morgen begint vandaag’. Laat zien dat jullie niet alleen 
technisch, maar ook maatschappelijk betrokken zijn. Maak vanuit 
die principes meer tamtam over de maatschappelijke vraag 
“Willen we dat onze kinderen spelen op chemisch afval?”, wij 
kunnen dat zelf niet.” 

- “Waarom zitten er geen ouders in de klankbordgroep?” 
- “Zit niet te dicht tegen de Haagsche ministeries aan.”  

Verwachtingen aanzien van het onderzoek dat het RIVM doet: 
- “Toon jullie betrouwbaarheid en onafhankelijkheid aan.” Wens 

geuit om onderzoek vanuit industrie niet meer terug te zien 
(slager die eigen vlees keurt). 

- “Wat onderzoek je wel en niet en waarom: zijn jullie wel met de 
goede vragen bezig? Waarom vraag je niet op voorhand aan ons 
burgers wat onderzocht moet worden?” 
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- “Doe ook gezondheidsonderzoek/lange termijn effecten/ meting in 
kinderen, niet alleen in volwassenen.” 

- “Maak niet zoveel kanttekeningen dat het onderzoek nietszeggend 
wordt.” 

- “Kan RIVM ooit meer zeggen dan ‘geen aantoonbaar risico voor de 
volksgezondheid’? Wij willen horen dat het veilig is.”  

- “Vreemd dat het RIVM zo’n korte termijn om onderzoek te doen, 
heeft geaccepteerd. We hebben er daarbij wel begrip dat jullie niet 
alles kunnen doen in die korte periode.” 

- “Gaat RIVM vervolgonderzoek aanbevelen/doen?” 
- “Als RIVM niet stellig genoeg is dan gaat de politiek aan de haal 

gaat met het onderzoek.” 


	1.1 Proces
	1.2 Samenvatting uitspraken en vragen van de deelnemers:

