
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over granulietstort in Flevoland 
Datum:  7 september 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 granulietstort in Flevoland. 
 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij 
omstreden granulietstort’ van Zembla op 2 september 2020?1 

2. Bent u bekend met het overzicht van toepassingen granuliet dat Bontrup heeft 
gepubliceerd in februari 2020?2 

3. Klopt het dat 150.000 ton granuliet is gebruikt bij de Luwtezone Windpark 
Westermeerwind? 

4. Klopt het dat 400 kubieke meter granuliet is gebruikt voor de aanleg van de 
Marker Wadden? 

5. Heeft het college inmiddels navraag gedaan over de hoeveelheden granuliet 
die in de Houtribdijk zijn verwerkt? Zo ja, welke hoeveelheden zijn hierin 
verwerkt? Zo nee, wanneer wordt deze navraag gedaan? 

6. Klopt het dat het bindmiddel flocculant wordt toegevoegd aan granuliet zodat 
het niet of minder vertroebelend werkt (in water) en steekvast wordt? 

7. Klopt het dat acrylamide vrij kan komen uit flocculant? 
8. Klopt het dat acrylamide een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) is? 
9. Rijkswaterstaat bevestigt in verschillende media dat er een rekenfout is 

gemaakt in de concentratie acrylamide. De concentratie die is ingevoerd in de 
rekenmodellen is duizendmaal lager dan zou moeten. De daadwerkelijke 
concentratie komt ver boven de vigerende norm (en ook boven een 
alternatieve, soepelere norm) uit. Bent u bereid om zelf, bijvoorbeeld middels 
de expertise van de Omgevingsdienst, berekeningen van Rijkswaterstaat 
langs te lopen op correctheid waar het cruciale of grootschalige projecten voor 
Flevoland betreft? Zo nee, waarom niet? 

10. In de beantwoording van eerdere Statenvragen van FvD over dit onderwerp 
(‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’) geeft het college aan dat ‘uit 
achtergrondinformatie van Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W blijkt tot 
nu toe dat de aanwezigheid van restanten van flocculant onder de 
detectiewaarde valt en er derhalve geen risico’s voor mens en milieu te 
verwachten zijn.’ Gelet op de vragen 1 t/m 7, heeft het college een hernieuwd 
inzicht opgedaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

11. Kan het college uitsluiten dat acrylamide een onaanvaardbaar negatief effect 
heeft (gehad) op het milieu? Zo ja, hoe? 

 
1 bnnvara.nl/zembla/artikelen/Rijkswaterstaat-maakt-cruciale-rekenfout-bij-omstreden-granulietstort 
2 bontrup.com/wp-content/uploads/2020/03/Granuliet-overzicht-toepassingenonderzoeken.pdf 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/Rijkswaterstaat-maakt-cruciale-rekenfout-bij-omstreden-granulietstort
https://www.bontrup.com/wp-content/uploads/2020/03/Granuliet-overzicht-toepassingenonderzoeken.pdf


12. Bent u bereid om aanvullend onderzoek te laten doen naar (de kwaliteit van) 
het grondwater, om een negatief effect uit te kunnen sluiten? Zo nee, waarom 
niet? 

13. Bent u bereid om granulietstort in Flevoland, die is vergund door 
Rijkswaterstaat, met alle bestuurlijke en juridische middelen tegen te gaan als, 
in de ogen van de provincie, de voorgenomen granulietstort een 
onaanvaardbaar negatief effect zou hebben op het grondwater? Zo nee, hoe 
duidt u de strijdbaarheid van de gemeente West Maas en Waal om de 
granulietstort in Over de Maas te stoppen?3 

14. Bent u bereid om bij Rijkswaterstaat aan te dringen op het gebruik van 
alternatieve grondsoorten (volgens Rijkswaterstaat is granuliet een 
grondsoort) wanneer, in de ogen van de provincie, de voorgenomen 
granulietstort een negatief effect zou hebben op het grondwater? Zo nee, 
waarom niet? 

15. Bent u bereid om contact op te nemen met, in ieder geval, de gemeente 
Noordoostpolder en de gemeente Urk om hen te attenderen op de mogelijke 
gevaren voor het oppervlaktewater en de drinkwatervoorziening? Zo nee, 
waarom niet? 

16. Bent u bereid om contact op te nemen met de Flevolandse natuurbeheerders 
om hen te attenderen op de mogelijke gevaren voor flora, fauna en bodem? 
Zo nee, waarom niet? 

17. Bent u bereid om contact op te nemen met de Flevolandse visserijsector om 
die te attenderen op de mogelijke gevaren voor de (consumptie van) vissen? 
Zo nee, waarom niet? 

18. Bent u bereid om contact op te nemen met de Flevolandse landbouwsector 
om die te attenderen op de mogelijke gevaren voor de irrigatie? Zo nee, 
waarom niet? 

19. Deelt het college de opvatting van FvD dat bij gerede twijfel granulietstort 
moet worden gestaakt tot de vermeende risico’s voor de volksgezondheid zijn 
uitgesloten? Zo nee, waarom niet? 

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

 
3 gelderlander.nl/west-maas-en-waal/granuliet-duizend-keer-gevaarlijker-dan-gedacht-rijkswaterstaat-maakte-
rekenfout~ac9ccc58/ 

https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/granuliet-duizend-keer-gevaarlijker-dan-gedacht-rijkswaterstaat-maakte-rekenfout%7Eac9ccc58/
https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/granuliet-duizend-keer-gevaarlijker-dan-gedacht-rijkswaterstaat-maakte-rekenfout%7Eac9ccc58/

