
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Diverse vragen over de Marker Wadden 
 
Datum: 7 januari 2021  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Flevoland 2020 de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over Marker Wadden 
 

1. Is het College bekend met het feit dat uit opgevraagde WOB documenten 
blijkt dat er industrieklasse bagger en grond in de Marker Wadden toegepast 
zou zijn? Zo ja, wat is dan haar mening hierover. Zo nee, waarom niet?  

2. Kan het College aangeven of er ook ernstig vervuild slib uit de vaargeul bij 
Amsterdam voor de Marker Wadden is gebruikt? Zo nee, waarom niet? 

3. Kan het College aangeven wat het effect is van bagger met nutrienten en 
chloride? En zijn daar risico's aan verbonden? 

4. Is het College op de hoogte van het feit dat er in talrijke verondiepings-
projecten problemen zijn met blauwalg en botulisme en overwoekering van 
waterplanten? Zo ja, zal dit ook kunnen optreden bij de Marker Wadden? 

5. Een belangrijk onderdeel van de Marker Wadden is de ‘slibgradiënt’. Kan het 
College voorbeelden van projecten noemen waarin iets soortgelijks is 
gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het College op de hoogte van de talrijke natuurongelukken veroorzaakt door 
verondieping, zoals:  

• duizenden dode vissen in Krabbeplas bij Vlaardingen 
• de blauwalg bij zwemplaatsen in Aalst, Ammerzoden en Maasbommel 
• de massale vissterfte door zuurstofgebrek in water van de 

Oostvaardersplassen 
• dode vissen in het watertje van het Lingebos 
• zowel blauwalg als botulisme in water rondom GeoFort in Herwijnen, 

etc etc 
Zo ja, zal dit ook kunnen optreden bij de Marker Wadden, zo nee waarom 
niet? 

7. Was het ook mogelijk geweest een vergelijkbare verbetering van de 
waterkwaliteit te realiseren zonder de Marker Wadden maar met bijvoorbeeld 
een opening in de Houtrib dijk? 

8. Kan het College bevestigen dat de provincie Flevoland na oplevering van de 
Marker Wadden op geen enkele manier een financiele bijdrage hoeft te 
leveren voor het beheren van de Marker Wadden? 

 
Namens de fractie van JA21, Eric Raap 


