
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 
 
 
Gericht aan  
 
 

GS 

Inleidende toelichting 
 

In de media1 zijn berichten verschenen dat lozingen 
plaatsvinden op de Waddenzee en dat hierbij soms 
overtredingen worden geconstateerd. De Waddenzee is 
een Unesco Wereld Erfgoed en een zeer kwetsbaar 
ecosysteem. Dergelijke (foutieve) lozingen kunnen zeer 
grote gevolgen hebben. 
 
Daarom stellen de fracties van GrienLinks, PvdD, SP, 
D66, FNP, PvdA en Statenlid Wiersma de volgende 
vragen: 
 

Vragen 
 
 

Lozing van afval- en koelwater in Waddenzee 

1. Kan het college aangeven op welke plaatsen 
lozingen van afval- en koelwater op de 
Waddenzee plaatsvinden? Vinden deze lozingen  
van afval- of koelwater ook plaats langs de Friese 
kust van de Waddenzee?  

2. Volgens de berichten in de media2 bevat de lozing 
door FrieslandCampina langs de Groningse kust 
‘tonnen aan fosfaten, stikstof en andere stoffen’.  
Deze verspreiden zich vervolgens in de 
Waddenzee. Hoe verhoudt dit zich volgens uw 
college tot het beleid voor 0 uitstoot van stikstof?  

3. Vindt het college het ook onwenselijk dat er 
dergelijke lozingen plaatsvinden in een zo 
kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee?  
Zo niet, waarom niet en zo ja, op welke manier is 
het mogelijk om deze lozingen te laten stoppen? 
Zo nee, waarom niet? 

Handhaving vergunningen: 
4. Als er Friese vergunningen zijn afgegeven voor 

koel- en of afvalwaterlozingen op de Waddenzee, 
zijn die vergunningen adequaat en wanneer zijn 
deze afgegeven en herzien? 

5. Hoe vaak vinden controles plaats, zijn daarbij 
overschrijdingen van de in de vergunning 
voorgeschreven maximale waarden en/of 
hoeveelheden geconstateerd? Kunnen de 
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resultaten van de controles met de Provinciale 
Staten gedeeld worden 

6. Welke middelen heeft de FUMO om te kunnen 
handhaven? Wordt hiervan gebruik gemaakt in de 
bovengenoemde situatie? Zo ja, op welke wijze? 
Zo nee, waarom niet? Zijn deze middelen naar uw 
mening voldoende? 

7. Welke alternatieven zijn er om lozingen op de 
Waddenzee te voorkomen en zijn deze bij of 
tijdens de procedure voor het verlenen van de 
vergunningen onderzocht? Welke criteria zijn 
daarbij gehanteerd? 
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