
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over verharden van bospaden met plastic 

bouwafval door Staatsbosbeheer 
 
Datum: 15 februari 2021  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten over over verharden van bospaden met plastic bouwafval door 
Staatsbosbeheer 
 

1. Is het College bekend met het artikel in Trouw1 met als titel ‘Bospaden 
worden verhard met plastic bouwafval’ ? 

2. Kan het College aangeven of Staatsbosbeheer ook in Flevoland gebruik 
maakt van het zogenoemde recyclinggranulaat, verpulverd bouwpuin, om 
paden mee te verharden? Zo ja, op welke plekken wordt hier dan gebruik 
van gemaakt? 

3. Staatsbosbeheer geeft aan dat zij vooral voor vervuild materiaal kiest 
vanwege kosten ipv dat zij schonere grondstoffen kiest zoals grind en split. 
Heeft Staatsbosbeheer ooit aangegeven bij de provincie Flevoland dat zij 
vanwege kostenreducties voor deze goedkopere en vervuilende optie heeft 
gekozen? Zo nee, kan het College aangeven waarom niet? 

4. Wat vindt het College van de uitspraak van Staatsbosbeheer dat zij 
vooralsnog niet stopt met gebruik van recyclinggranulaat, zelfs nadat er 
bewijzen zijn dat in de praktijk het recyclinggranulaat vervuilender is dan 
wettelijk is toegestaan.  

5. Gaat het College vragen aan Staatsbosbeheer om te stoppen met het 
gebruik van vervuilend recyclinggranulaat? Zo nee, waarom niet?  

6. Gaat het College bij Staatsbosbeheer vragen om de eventuele bestaande 
vervuilingen te herstellen? Zo nee waarom niet? 

7. De Wageningse hoogleraar Violette Geissen waarschuwt voor de gifstoffen in 
plastic, die via wandelpaden in de bodem terecht kunnen komen. Gaat het 
College aan Staatsbosbeheer vragen of zij kan garanderen dat er a.g.v. het 
gebruik van recyclinggranulaat geen gifstoffen in de bodem zijn 
opgenomen of kunnen worden opgenomen en vervolgens de volksgezondheid 
in gevaar brengen. Zo nee waarom niet? 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
 
 

 
1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/bospaden-worden-verhard-met-plastic-
bouwafval~b70548d6/   
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