
 
 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

 
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl 

Datum  : 30-09-2020 

Naam & fractie : Peter Hermans (PvdA) 

Onderwerp : Granulietstortingen 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
Het programma Zembla heeft in 2 afleveringen de gang van zaken geschetst rond de 
stortingen van granuliet in een plas in Gelderland. Het granuliet wordt gebruikt om de plas 
te verondiepen. Verschillende deskundigen zeggen echter dat het mogelijk is dat er op 
termijn vanuit het granuliet giftige stoffen vrijkomen in het water. Dat is het angstbeeld 
voor omwonenden en de gemeente.  
De onthullingen van Zembla schetsen een beeld van Rijkswaterstaat die onder druk van het 
bedrijfsleven instemt met de storting van stoffen die een milieurisico met zich meebrengen, 
van deskundige ambtenaren die, onder deze druk, overruled worden door de ambtelijke 
top, handhavers die het werk onmogelijk wordt gemaakt en zeer beperkte democratische 
controle op al deze handelingen. Daarnaast blijk bij de risicoberekening Rijkswaterstaat zich 
met een factor 1.000 vergist te hebben. Ondertussen gaat de stort gewoon door.  
Omdat wij een gezonde leefomgeving van groot belang vinden hebben wij hierover de 
volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met de uitzendingen van Zembla? Zo ja, bent u hiervan geschrokken 
en heeft u over dit onderwerp contact gehad met de Gelderse collega’s? 

2. Is het mogelijk dat zoiets dergelijks zich ook in de Provincie Overijssel voordoet? 
Waarom wel of waarom niet? Maakt u zich hier, met ons, zorgen over? 

3. Waar in Overijssel wordt of is in de afgelopen 2 jaar open water verondiept, met 
welke materialen gebeurt dat/is dat gebeurd?  

4. Wie ziet er op toe dat hierbij de milieuregels hierbij worden gerespecteerd, zowel in 
de eisen van de vergunning als in de controle en handhaving? Kunt u ons schetsen 
hoe dit in praktijk gaat? 

5. Welke bevoegdheden hebben wij hierin als provincie? 
6. Ziet u voor de provincie mogelijkheden om stortingen, van stoffen die een gevaar 

vormen voor ons milieu, in dergelijke gevallen te voorkomen? Zo ja, bent u van plan 
van deze mogelijkheden gebruik te maken? 
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