
Veldsportverenigingen pleiten voor een directe en structurele oplossing kunstgrasvelden. 
  
Geachte leden van de BLOS, 
  
De veldsportverenigingen hebben kennis genomen van het standpunt van de BLOS/gemeente 
Borne inzake het per direct niet meer spelen op de kunstgrasvelden in Borne door jeugdigen 
tot 18 jaar. 
 
Wij betreuren het overhaaste besluit van de BLOS/gemeente Borne dat afwijkt van het 
standpunt van KNVB, VSG, RIVM en ministerie van VGS. Wel hebben wij begrip voor het 
standpunt dat de veiligheid van spelers niet gegarandeerd kan worden vanwege het feit dat 
voor de kunstgrasvelden (niet-gecertificeerde) rubbergranulaat gebruikt is waarvan onzeker 
is of dit tot gezondheidsrisico’s leidt. Wij hadden liever het aangekondigde extra onderzoek 
door het RIVM en geïnitieerd door het ministerie van VGS afgewacht evenals het Europese 
onderzoek dat gaande is. 
  
Nu dit besluit door de BLOS/gemeente Borne echter is genomen vinden wij het 
onverklaarbaar dat de BLOS/gemeente Borne dit besluit alleen laat gelden voor personen tot 
de leeftijd van 18 jaar. Wij stellen ons op het standpunt dat gegeven de onzekerheid over de 
gezondheidsrisico’s de veiligheid en gezondheid voor alle leden niet gegarandeerd kan 
worden. 
  
Wij overwegen dan ook dit voorlopige verbod voor alle leden te laten gelden. Afgezien van 
het feit dat onduidelijk is waarop dit verbod van de BLOS/gemeente Borne voor jeugdigen tot 
18 jaar is gebaseerd, valt binnen de verenigingen niet uit te leggen dat een 17-jarige die bij 
de senioren speelt wel onder het verbod zou vallen en een 19-jarige niet. Handhaving van dit 
verbod is ook nauwelijks denkbaar.  
 
Het besluit van de BLOS/gemeente Borne stelt de verenigingen daarnaast voor grote 
praktische problemen en heeft grote consequenties voor een ordelijk verloop van de 
competities. Het verbod tot de winterstop betreft een kwart van de competitie. Ook de 
bespeelbaarheid van de grasvelden staat onder grote druk door de tijd van het jaar en het 
gebruik voor trainingen én wedstrijden. De kans op extra afgelastingen wordt daardoor sterk 
vergroot. Bovendien blijft onduidelijk wat er na de winterstop gebeurt.  
  
Wij zijn van mening dat het algemene RIVM onderzoek ons en onze leden nooit uitsluitsel en 
zekerheid zal kunnen geven over de gezondheidsrisico’s van onze kunstgrasvelden waarin 
niet gecertificeerd granulaat is gebruikt, tenzij alle kunstgrasvelden in Borne expliciet worden 
onderzocht op gezondheidsrisico’s door een gecertificeerd bedrijf dan wel het RIVM zelve. De 
huidige situatie valt te vergelijken met de discussie over asbest en HCH. Dat onderzoek kan 
op korte termijn plaats vinden. Dan zal blijken dat er zonder maatregelen  
gezondheidsrisico’s blijven bestaan of dat het gebruikte granulaat op de Bornse velden 
gegarandeerd zonder gezondheidsrisico’s gebruikt kan blijven worden. In het eerste geval 
impliceert dat dat het huidige granulaat van de kunstgrasvelden sowieso vervangen zal 
moeten worden. In het tweede geval kan er gewoon doorgespeeld worden. 
  
 



Wij stellen dan ook voor dat de BLOS/gemeente Borne besluit tot een eigen onderzoek naar 
het granulaat op de Bornse kunstgrasvelden en direct met de uitvoering hiervan start. Het 
gaat om een beperkt aantal velden, waarvan het oudste veld - gezien de afschrijvingstermijn 
-  toch al op korte termijn voorzien moet worden van een nieuwe toplaag. 
  
De gemeente Borne kan op deze wijze een voorbeeldfunctie voor de regio Twente vervullen.  
 
Tot de uitvoering van deze structurele oplossing nemen wij tijdelijke maatregelen, die zullen 
bijdragen aan een zo beperkt mogelijke verstoring van het competitieverloop.  
  
Bovendien kunnen wij deze actie van de BLOS/gemeente Borne naar de leden toe wel goed 
uitleggen en verantwoorden.   
  
Wij vertrouwen er op dat u begrip hebt voor ons standpunt en ons daarin zult volgen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
De veldsportverenigingen van Borne. 
 

BZSV “De Blauwwitters” 

BVV Borne 

ZV Zenderen Vooruit 

RKSV NEO 

Groen Zwart 


