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Het televisieprogramma ZEMBLA zendt a.s. woensdag 15 februari om 21:20 uur bij de VARA op NPO 2
een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel: 'Gevaarlijk spel, het vervolg'. Wij 
verwachten dat hierover mogelijk weer veel vragen kunnen ontstaan vanuit de media, voetbalclubs 
en ouders.

Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.
De gemeente Goirle volgt het standpunt van o.a. het RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op
met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. Het onderzoek van het RIVM van eind december 2016 
geeft ook geen andere inzichten. 

Europees en Amerikaans onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie 
onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de
gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in maart 2017 verwacht. Mede 
naar aanleiding van deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd 
worden over de twee verschillende normen voor rubbermengsels en -producten. Zodra hierover 
meer bekend is zullen wij u daarover uiteraard informeren. 

Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het 
bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal 
verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: "The Washington State 
Department of Health reccommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the 
type of field surface". 

Wat doet de gemeente Goirle op dit moment?
De gemeente Goirle is op dit moment in overleg met de voetbalverenigingen GSBW en VOAB, die 
beiden een met rubber ingestrooid kunstgrasveld hebben. Wij informeren de verenigingen en helpen 
hen om op een correcte wijze te communiceren richting leden, trainers en ouders.  
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