
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de aflevering “De afvaldump door 

Rijkswaterstaat” 
 
Datum: 10 februari 2020   
 
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 de aflevering “De afvaldump door Rijkswaterstaat“. 
 

1. Is het college bekend met de aflevering “De afvaldump door Rijkswaterstaat” 
van Zembla op 6 februari 2020? 
 

2. Deelt het college de opvatting van Forum voor Democratie dat granuliet (het 
restproduct van het breken of houwen van graniet) geen grond is maar 
gesteente, en om die reden geen geschikte voedingsbodem vormt voor 
natuur? Zo nee, waarom niet? 
 

3. Is granuliet gebruikt in Flevolandse natuurgebieden (waaronder 
natuurplassen)? Zo ja, welke? 
 

4. Sluit het college de mogelijkheid uit dat granuliet in Flevoland zal worden 
gebruikt in natuurgebieden (waaronder natuurplassen)? Zo nee, waarom niet? 
 

5. Wat zijn de milieu- en gezondheidseffecten van de lozing in natuurplassen van 
de stof flocculant, die vaak in granuliet wordt aangetroffen? 
 

6. Is het college van mening dat vervuild slib niet naar Flevoland mag worden 
gehaald? Zo nee, hoe verhoudt deze mening zich tot de vigerende wet- en 
regelgeving aangaande PFAS? 
 

7. Hoe heeft het college toezicht gehouden op de aanleg van de Marker 
Wadden? 

 
8. In hoeverre kan het college uitsluiten dat voor de aanleg van de Marker 

Wadden granuliet of vervuild slib is gebruikt? 
 

9. Is er plastic naar de oppervlakte komen drijven bij de aanleg van de Marker 
Wadden? Zo ja, om welke hoeveelheden gaat dit? 
 

10. In hoeverre kan het college uitsluiten dat de volksgezondheid in gevaar is 
gekomen door het storten van granuliet of vervuild slib in Flevoland? 
  

Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 


