
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het bericht "Lelystad en Nauerna willen 

niet het afvalputje van Amsterdam worden” 
 
Datum: 1 oktober 2019   
 
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het bericht "Lelystad en Nauerna willen niet het 
afvalputje van Amsterdam worden” 1. 
 

1. Is het college bekend met het bericht “Lelystad en Nauerna willen niet het 
afvalputje van Amsterdam worden” van Trouw op 30 juli 2019? 
 

2. Hoeveel ton van het AEB-afvaloverschot wordt sinds het sluiten van de vier 
verbrandingsovens tot 1 november 2019 naar Flevoland (Lelystad) afgevoerd? 
Welk percentage is dat van het gehele AEB-afvaloverschot in die periode? 
 

3. Hoeveel stortcapaciteit houdt Flevoland over op 1 november 2019 als AEB tot 
die tijd maximaal gebruik maakt van de aangeboden stortcapaciteit? 

4. Onder welke omstandigheden moet Flevoland zelf uitwijken naar afvalopslag, 
afvalstort en/of afvalverbanding buiten de provincie? Maakt de stort van het 
AEB-afval het waarschijnlijker dat dit nodig zal zijn? 

5. Wie heeft de beslissing genomen om het AEB-afval in Flevoland te storten, en 
om het niet tijdelijk op te slaan zodat het alsnog kan worden verbrand? 

6. Hoe verhoudt afvalstort zich tot afvalverbranding aangaande het milieu? 

7. Hoelang blijft Flevolands stortafval liggen, en is de verwachting dat het AEB-
afval hiervan af zal wijken? 

8. Leidt het vergaan van stortafval tot het vrijkomen van CO2, en zo ja, hebben 
deze emissies invloed op het behalen van de provinciale doelstellingen 
volgend uit het nationale Klimaatakkoord? 

9. Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen om stankoverlast en een 
negatieve impact op het grondwater tijdig te signaleren en tegen te gaan? 

 
1 trouw.nl/duurzaamheid-natuur/lelystad-en-nauerna-willen-niet-het-afvalputje-van-amsterdam-
worden~b4bca849/ 
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10. Heeft het college de garantie gekregen dat er geen zwaar verontreinigd afval 
wordt aangeleverd? Zo nee, waarom niet? 

 

Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 

Maxim Gortworst 


