
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland  
De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem  
 
 
 
 
Haarlem, 6 december 2017 
 
 
Onderwerp: Vragen n.a.v. documentaire Beerput Nederland 
 
Geachte heer Remkes,  
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
Provinciale Staten van Noord-Holland stellen wij namens de fractie van D66 de 
volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.  
 
Inleiding  
Op 4 december werd om 20.25 uur de KRO-NCRV documentaire Beerput Nederland 
uitgezonden op Nederland 2 (2doc). Deze documentaire toont de verhalen van een 
aantal milieuschandalen uit het verleden en eindigt met de huidige positie van 
Nederland in het opmengen en distribueren van vervuilde stookolie en de 
totstandkoming van de nieuwe milieuwet.  
D66 heeft grote zorgen over de suggestie in de documentaire dat de overheid een 
hoge norm van vervuiling lijkt te accepteren en niet optreedt als er meldingen zijn van 
overtreden van de regels. 
 
Hierover heeft D66 de volgende vragen:  

1. De documentaire meldt dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kritiek heeft 
gehad op het bezuinigingsbeleid van de regering op toezichthoudende 
instanties zoals de milieudiensten. Uit onderzoek was gebleken dat het 
toezichtbeleid hierdoor te slap is geworden en mede daardoor zijn er grote 
incidenten geweest in met name de Rijnmond. 
Vragen: Zijn de milieudiensten in de provincie Noord-Holland toegerust op hun 
taak, voeren ze controles uit in voldoende mate, zijn er geen achterstanden in 
rapportages? Kunt u dit toelichten over een aantal jaren en de huidige stand 
van zaken. 

2. Criminoloog Marieke Kluin stelt in de documentaire dat recent onderzoek nog 
steeds aantoont dat zowel in het binnen- als buitenland 75% van de 
chemische bedrijven de regels overtreedt. 
Vragen: Klopt dit percentage voor Noord-Holland? Zo ja, hoe ernstig zijn die 
overtredingen? Zo nee, hoe hoog is het percentage bij de Noord-Hollandse 
bedrijven? Zijn er bedrijven die veel en bedrijven die weinig overtredingen 
hebben? Hoeveel zijn dat er per categorie? Hoe wordt er in Noord-Holland 
opgetreden tegen (herhaalde) overschrijding van de regels? Wordt er bij deze 
bedrijven extra gecontroleerd? 

3. In Nederland zijn er veel bedrijven die afvalwater verwerken dat uit het 
buitenland aangevoerd wordt. In het verleden was er vaak sprake van lozing 



van giftige afvalstoffen in het IJ of op de persleiding naar de waterzuivering 
Amsterdam West.  
Vragen: Kunt u bevestigen dat er geen sprake meer is van lozingen in het 
Noordzeekanaalgebied of worden er nog steeds af en toe lozingen 
geconstateerd? Indien er nog wel lozingen zijn, wie treedt daar tegen op? Hoe 
vaak is er tegen opgetreden in de afgelopen twee jaar? 

4. Tegenwoordig zijn er slimmere methoden om van giftig afvalwater af te komen 
als “verwerker”. In de documentaire wordt gesteld dat het nu heel gebruikelijk 
is om dit te mengen met stookolie en dan meer winst te maken op de verkoop 
daarvan. Dit heeft tot gevolg dat de gifstoffen dan op grote schaal door 
zeeschepen verbrand worden en zo in de atmosfeer komen. Een grote bron 
van vervuiling. 
Vragen:  Bent u ervan op de hoogte dat deze praktijk ook in het 
Noordzeekanaalgebied op grote schaal plaatsvindt? Zo ja, welke middelen 
heeft de Provincie om deze praktijk te bestrijden en wat wordt er nu aan 
gedaan. Zo nee, bent u het na het zien van de documentaire ook met ons 
eens, dat dit een ongewenste vorm van ondernemen is en dat deze – voor 
zover dit niet aan de milieuregels voldoet – verboden moet worden? Welke 
acties kunt u ondernemen? 

5. Momenteel is het Ministerie van I&M bezig om een zwarte lijst samen te 
stellen van producten die NIET bij stookolie gemengd mogen worden. De 
documentaire stelt dat het bedrijfsleven daarin sturend is. 
Vragen: Zijn de Provincie en de milieudiensten betrokken bij de 
totstandkoming van deze wet? Zo ja, welke rol pakt u daarin? Zo nee, waarom 
bent u als verantwoordelijk toezichthouder niet betrokken?  

6. Bent u het met ons eens dat stookolie schoon moet zijn en dat er sowieso 
geen gif bijgemengd zou moeten worden? Bent u bereid bij het Ministerie van 
I&M aan te kaarten dat de kwaliteit van stookolieproducten een grote invloed 
heeft op het milieu en dat Nederland daar als grote speler op distributiegebied 
van stookolie een belangrijk rol heeft in het stellen van kwaliteitseisen? 
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