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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen over het toepassen van gra-
nuliet of Noorse leem

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 2 november 2020, beantwoorden wij als volgt.

Uw inleidende toelichting:
Op 11 maart 2020 heeft de fractie van GrienLinks vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten
over het al dan niet toepassen van granuliet of Noorse Leem in Fryslán. Op 14 april 2020
heeft GS deze vragen beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat de provincie zelf geen
granuliet in eigen werken heeft verwerkt en dat uit navraag bij FUMO niet is gebleken dat er
actuele meldingen bekend zijn van het toepassen van granuliet in Fryslán. Uit onderzoek van
Roelof Bosma, onderzoeksjournalist van het TV-programma Zembla, blijkt dat in Fryslán wel
degelijk een grote hoeveelheid granuliet is gestort. Het betreft 120.000 ton granuliet die in
2016 in opdracht van het Wetterskip Fryslán in het natuurgebied De Deelen bij Terband is
gestort. In vervolg op de vragen die in maart zijn gesteld en de recente onthullingen stelt de
fractie van GrienLinks aan GS de volgende vragen:

Vraag 1:
Was de provincie Fryslán in 2016 op de hoogte dat granuliet of Noorse Leem in het natuur-
gebied de Dee/en is gestort? Zo ja, welke rol heeft de provincie hierbij gehad?
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Antwoord vraag 1:
Nee, wij waren hiervan in 2016 niet op de hoogte. Wij zijn geen bevoegd gezag in het kader
van Besluit bodemkwaliteit. In dit geval is dat de gemeente waarin het materiaal granuliet of
Noorse leem is toegepast.
Uit informatie van Wetterskip Fryslán blijkt dat het materiaal granuliet door het waterschap
toegepast is in regionale waterkeringen langs boezemvaarten. Het granuliet is toegepast als
alternatief voor klei in de kern van de waterkering. Het materiaal is afgedekt met een halve
meter klei en teelaarde. Er is geen granuliet in water gestort.

Vraag 2:
Kunt u aangeven welke procedures en vergunningen er noodzakelijk zijn voor het verontdie-
pen van plassen?

Antwoord vraag 2:
Wij zijn geen bevoegd gezag voor het verondiepen van plassen, dat is Wetterskip Fryslán.
Als houder van de op te vullen zandwinput Suwáld hebben wij hiertoe de landelijke Handrei-
king voor het herinrichten van diepe plassen gevolgd en het beleid van Wetterskip Fryslán,
dat is vastgelegd in de Nota Waterbodembeheer. Het Wetterskip heeft in Fryslán in deze
nota vier putten aangewezen die verondiept mogen worden als toepassing onder het Besluit
bodemkwaliteit. Voor het verondiepen is een inrichtingsplan nodig dat door het Wetterskip
moet zijn goedgekeurd. Meldingen van in te brengen materiaal worden getoetst door het
Wetterskip.

Vraag 3:
Heeft de provincie een rol bij de vergunningprocedure voor het verontdiepen van plassen en
zo ja, welke?

Antwoord vraag 3:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Welke andere instanties zijn verantwoordelijk voor het verlenen en controleren van vergun-
ningen?

Antwoord vraag 4:
Zie het antwoord op vraag 2; in Fryslán heeft uitsluitend Wetterskip Fryslán een formele rol
bij het verondiepen van plassen.

Vraag 5:
Welke onderzoeken zijn naar uw mening noodzakelijk bij de afweging of het verontdiepen
van plassen of andere wateren veilig en verantwoord kan plaatsvinden?

Antwoord vraag 5:
Voor elke toepassing in oppervlaktewater is het noodzakelijk om over een wettig bewijsmid-
del te beschikken volgens het Besluit bodemkwaliteit voor de toe te passen partij. De kwali-
teit van het materiaal wordt door Wetterskip Fryslán getoetst aan de Nota waterbodembe-
heer en de Beleidsnota verspreiden bagger in oppervlaktewater.
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Vraag 6:
In de beantwoording van de vragen geeft GS aan dat sinds 2009 granuliet wordt aangemerkt
als grond. Hierover is bij de dumping van granuliet in de Maasplassen onduidelijkheid be-
staan. Was u in 2016, toen de granuliet in De Deelen is gestort, op de hoogte dat er een che-
misch bindmiddel aan granuliet werd toegevoegd?

Antwoord vraag 6:
Wij waren niet bekend met de toepassing van granuliet in 2016 en wisten dus ook niet of
daar een chemisch bindmiddel aan was toegevoegd. Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 7:
Is er bij de vergunningverlening onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en/of gevolgen
van het bij granuliet toegepaste chemische bindmiddel? Zo ja, welke onderzoeken zijn er uit-
gevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 7:
Wij hebben geen rol gespeeld bij de toepassing van granuliet in 2016. Welke afwegingen het
bevoegd gezag en de opdrachtgever van het project in 2016 hebben gemaakt is ons niet be-
kend.

Vraag 8:
A. Is de herkomst van het materiaal waarmee De Deelen is verontdiept exact in beeld ge-
bracht?
B. Kunt u documentatie overleggen waaruit de bodemfysische en milieuhygiënische kwaliteit
van het toegepaste granuliet vooraf is bepaald?

Antwoord vraag 8:
A. Het granuliet is niet toegepast in een plas in De Deelen. Zie het antwoord op vraag 1. Wij
hebben geen rol gespeeld bij de toepassing in 2016 en wij hebben dus ook geen onderzoek
verricht naar de exacte herkomst.
B. Nee, zie antwoord op vraag 8A.

Vraag 9:
A. Is bij de handhaving gebruik gemaakt van certificaten of zijn ook partijmonsters genomen
en geanalyseerd?
B. Kunt u inzicht geven in de certificaten en/of analyseresultaten en kunt u die nu aan ons
overleggen?

Antwoord vraag 9:
A. Wij waren niet betrokken bij de toepassing van granuliet in 2016 en hebben zodoende
geen rol gehad in toezicht of handhaving.
B. Nee, zie antwoord op vraag 9A.

Vraag 10:
Indien het onbekend is of er twijfels bestaan over de aanwezigheid van een chemisch bind-
middel in het in De Deelen gestorte materiaal bent 1.1dan alsnog bereid onderzoek te doen of
te laten doen naar het voorkomen van dit bindmiddel en de effecten ervan op de kwaliteit van
het grond- en oppervlaktewater en de ecologische gevolgen hiervan? Zo nee, waarom niet?

- 3 / 5 - Ons kenmerk: 01813281



provinsje fryslán tre
provincie fryslán b mews

Antwoord vraag 10:
Wij hebben geen formele rol als bevoegd gezag in het toepassen van grond (N.B. granuliet is
in 2016 als grond toegepast).

Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven is het materiaal granuliet verwerkt in de
kern van de kade met daaromheen klei en grond. Er is geen direct contact met het opper-
vlakte - en grondwater. Voor een dergelijk project is een procedure Projectplan Waterwet
nodig en voor de toepassing van granuliet een melding in het kader van het Besluit bodem-
kwaliteit. De gemeente is bevoegd gezag voor de bodemtoetsing.

Er loopt op dit moment in opdracht van het ministerie van l&W een onderzoek (door Arcadis)
naar de risico's van het bindmiddel (poly-acrylamide). In januari a.s. worden de resultaten
hiervan verwacht.

Wij achten het op basis van deze drie aspecten niet zinvol om vooruitlopend op de resultaten
van het lopende onderzoek een eigen onderzoek naar de toepassing van granuliet in de
kade op te starten. Afhankelijk van de eventuele risico's die blijken uit voornoemd onderzoek
zouden wij vanuit onze rol als toezichthouder op Wetterskip Fryslán hierover met het water-
schap in overleg kunnen gaan.

Vraag 11:
Wie is eigenaar van de plas die verontdiept is?

Antwoord vraag 11:
N.v.t. Er is geen plas verondiept, maar het granuliet is verwerkt in een waterkering. Zie ook
het antwoord op vraag 1.

Vraag 12:
Wat was de oorspronkelijke diepte van de plas en welke diepte heeft de plas in het natuurge-
bied De Deelen na het storten van granuliet?

Antwoord vraag 12:
N.v.t. Zie antwoord op vraag 1 en 11.

Vraag 13:
Welke overwegingen hebben er gespeeld om bodemvreemd materiaal vanuit Amsterdam
aan te voeren om een natuurplas in De Deelen te verontdiepen? Is hiervoor een vergoeding
aan de eigenaar en/of andere partijen betaald?

Antwoord vraag 13:
Zoals eerder aangegeven waren en zijn wij geen partij bij de toepassing van granuliet. Uit in-
formatie van het Wetterskip blijkt dat het materiaal destijds door de aannemer is aangeboden
als alternatief voor klei, en - na toetsing aan de vigerende wet- en regelgeving - is toegepast
in enkele waterkeringen (boezemkaden).

Vraag 14:
Zijn er meer plannen om in Fryslán wateren of plassen te verontdiepen en zo ja, welke en
met welk materiaal?
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Antwoord vraag 14:
Zie ook de antwoorden op vraag 2 en 3. Van de vier door het VVetterskipaangewezen putten
zijn wij eigenaar van (een deel van) de voormalige zandwinput Suwáld. Deze wordt aange-
vuld met baggerspecie en wordt t.z.t. ingericht als ecologische verbindingszone tussen de
Alde Feanen en de Grutte Wielen. Van een andere plas, gelegen bij Easterga, zijn wij geen
eigenaar meer. Deze heeft nu een functie als visvijver en het is zeer onwaarschijnlijk dat
deze plas nog verondiept zal worden. De beide overige (voormalige) zandwinputten, Wide le
bij Burgum en Eastersanding bij Drachten worden geëxploiteerd door respectievelijk de
aannemers Van Oord en Jansma Drachten. Beide putten mogen in overeenstemming met de
nota waterbodembeheer van het VVetterskipworden verondiept met baggerspecie en grond.

Wij hebben geen zicht op initiatieven van derden voor het verondiepen van wateren op basis
van de Beleidsnota verspreiden bagger in oppervlaktewater. Op basis van deze beleidsnota
hebben wij het voornemen om het Skalkewiid te verondiepen in het kader van de ecolo-
gische verbindingszone tussen natuurgebieden Alde Feanen en Grutte Wielen.

Vraag 15:
Onderschrijft u de mening van een zeer ruime meerderheid van Provinciale Staten van Gel-
derland dat het toepassen van granuliet voor het verontdiepen van plassen en andere wate-
ren verboden moet worden?

Antwoord vraag 15:
Wij volgen ten aanzien van het toepassen van granuliet het landelijke beleid. Wel hebben wij
besloten hangende de discussie over het feit of granuliet als grond gezien moet worden en
het onderzoek naar het uitlooggedrag van het bindmiddel, het materiaal niet toe te passen in
provinciale projecten. Ook VVetterskipFryslán past om die reden momenteel geen granuliet
in werken toe.

Hoogachtend,

Gedepu‘ekde Staten van Fryslán,

drs. drois,

R.E. Botffus - Rièni-ersma,MBA MCM, secretaris
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