
 
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Datum:  6 oktober 2019 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen stort vervuilde bagger en PFAS in natuur- en 
recreatiegebieden 

Toelichting 
 
Tijdens een uitzending van het programma Zembla bleek dat al meer dan 10 jaar in 
Nederland voormalige zandwinputten worden volgestort met bagger en licht vervuilde grond. 
In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. 
Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, blijkt 
uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Onthullende 
documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo 
nauw neemt met regels en voorschriften. 
Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders 
gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat 
ernstig in twijfel. 
Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u 
voor. 
 
Vragen 

1) Heeft u de Zembla-uitzending ‘Gokken met bagger’ gezien?1 
2) Kunt u bevestigen, dat ook in de Meeslouwerplas in het provinciaal recreatiegebied 

Vlietland in Zuid-Holland vervuilde bagger is gestort? 
3) Om welke vervuilende stoffen gaat het dan en wat gaat er gebeuren met de vervuilde 

grond in de plas? 
4) Indien ook in de Meeslouwerplas inderdaad vervuilde bagger is gestort, bent u dan met 

ons van mening dat het hier gaat om een pervers en illegaal verdienmodel, dat er 
sprake is van overtredingen en dat dit aangepakt dient te worden? Zo nee, waarom 
niet? 

5) Is het juist dat de toezichthouder van de provincie heeft geadviseerd aan een 
baggerbedrijf om vervuilde grond, die elders gestort zou worden, toe te dekken met 
schone grond, zodat verdoezeld werd dat het om vervuilde grond ging? Zo ja, welke 
maatregelen gaat u treffen? 

6) Hoe wordt hierop toezicht gehouden en gehandhaafd?  
7) Hoe wordt concreet toezicht gehouden en gehandhaafd op de herkomst, de aard en 

de bestemming van het vervoerde materiaal?  
8) Is er bij deze toezicht en handhaving sprake van dat ‘ de slager zijn eigen vlees keurt’? 

Zo ja, wat vindt u hiervan? 
9) Bent u bereid om de stort per direct stop te zetten? 
10) PFAS komt veelvuldig voor in grondladingen en in de bodem. Kent u het bericht ‘giftig 

PFAS verlamt gww sector; niemand durft nog een lading bagger in te nemen.’.2 Hebt u 

 
1 https://www.bnnvara.nl/zembla/videos/515433 
2 https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/04/giftig-pfas-verlamt-gww-sector-niemand-durft-nog-een-lading-bagger-in-
te-nemen-101271921?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.164917435.545347397.1570200156-
1483868647.1570200156 



 
een beeld waar poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) boven de gestelde norm van 0,1 
microgram per kilo in de Zuid-Hollandse bodem voorkomt? Zo nee, bent u bereid dit te 
laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 

11) Kunt u een beeld schetsen wat de gevolgen zijn van de PFAS in de Zuid-Hollandse 
wateren en bodem? 

12) Zou dit kunnen leiden tot nog meer gesjoemel met vervuilde grond? Zo ja, welke 
maatregelen gaat u hiertegen treffen? 
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