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Zaaknummer : 638988  
Afdeling : Welzijnszaken  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Vraag raadslid mw. J. Brouwers-Oosterbaan (VVD) korrels kunstgrasvoetbalvelden 
 
INLEIDING 
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 is besloten de vragen bij het 
agendapunt Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK) schriftelijk af te doen. Zo ook de 
vraag van raadslid mw. J. Brouwers-Oosterbaan (VVD) inzake korrels bij 
kunstgrasvoetbalvelden. 
 
VRAAG 
Inmiddels is bekend dat de stichting "Kom van dat gras af" bij 10 gemeentes 23 
handhavingsverzoeken heeft gedaan, dit betreft de verplichting  voor beheerders 
van kunstgrasvelden om de verspreiding van korrels van deze velden tegen te 
gaan. Wordt er niet binnen 8 weken gereageerd dan volgt een gang naar de 
rechter. Is er een kans dat dit bij Heemstede ook gaat gebeuren, en is er bekend of 
en hoe de beheerders van onze kunstgrasvelden deze vraag, hoe zij de 
verspreiding tegengaan, afdoende kunnen beantwoorden? Is hier een rol 
weggelegd voor de gemeente? 
 
ANTWOORD 
Algemeen 
In Heemstede zijn er 4 kunstgrasvoetbalvelden. 2 zijn onder beheer van 
Sportplaza en 2 onder beheer van Stichting Sportpark H.B.C. Daarnaast is bij 
Stichting Sportpark H.B.C. nog 1 mini kunstgrasvoetbalveld.  
 
Voor de zekerheid wordt opgemerkt dat de mogelijke verspreiding van korrels 
alleen speelt bij kunstgrasvoetbalvelden en dus niet bij bijvoorbeeld 
kunstgrashockeyvelden. Ingaand op deze 4 velden en het mini veld het volgende. 
 
Stichting Sportpark HBC (2 kunstgrasvoetbalvelden + 1 mini 
kunstgrasvoetbalveld) 
Stichting Sportpark HBC is zelf eigenaar en beheerder van deze 2 
kunstgrasvoetbalvelden en het mini kunstgrasvoetbalveld. Het is dan ook in eerste 
instantie aan de stichting om maatregelen ter voorkoming van verspreiding van 
rubberkorrels te treffen. De gemeente denkt uiteraard mee indien nodig.  
 
Conform de subsidie aan Stichting Sportpark HBC wordt de toplaag van 
kunstgrasveld 1 dit jaar vervangen. Bij de vervanging van deze toplaag worden ook 
direct maatregelen genomen ter voorkoming van spreiding van rubberkorrels. 
 
Met de vervanging van kunstgrasveld 1 worden ook direct bij zowel kunstgrasveld 
2 alsook bij het mini kunstgrasvoetbalveld maatregelen genomen ter voorkoming 
van spreiding van rubberkorrels. 
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Naar verwachting vinden deze werkzaamheden allemaal deze zomer plaats.  
 
Sportpark Groenendaal 2 kunstgrasvoetbalvelden 
Op sportpark Groenendaal liggen 2 kunstgrasvoetbalvelden. 1 bij RCH en 1 bij 
VEW/HFC. Deze velden worden gehuurd door deze verenigingen van Sportplaza. 
Sportplaza is beheerder van deze 2 kunstgrasvoetbalvelden.  
 
Het is dan ook aan Sportplaza  in eerste instantie om maatregelen ter voorkoming 
van verspreiding van rubberkorrels te treffen. De gemeente denkt uiteraard mee, 
mocht dit noodzakelijk zijn, al was het maar omdat de gemeente eigenaar is van 
deze 2 velden. De gemeente en Sportplaza hebben regelmatig overleg. Bij het 
eerstvolgende overleg zal onder andere het onderwerp rubberkorrels ook aan de 
orde komen.  
 
Als aanvulling hierop nog het volgende. Beide kunstgrasvoetbalvelden worden in 
2021, conform planning, vervangen. Daarbij zullen uiteraard ook maatregelen 
genomen worden om verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan. Dan wel voor 
een andere vorm van infill gekozen worden (bijvoorbeeld kurk).  
 
TOT SLOT 
Dit betreft een collegebericht ter kennisname. De gemeenteraad heeft in de week 
van 29 juni jl. dit collegebericht ontvangen.  
 
 


