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2022Z21465 

Vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat over lozingen op de Waddenzee (ingezonden 
9 november 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Toezicht op lozing door FrieslandCampina-
fabriek Bedum in Waddenzee rammelt»?1 

Vraag 2
Klopt het dat er jaarlijks tonnen fosfaten, stikstof en andere stoffen worden 
geloosd op de Waddenzee door FrieslandCampina? 

Vraag 3
Klopt het dat de vergunning ernstig verouderd en niet in orde is? 

Vraag 4
Is er voldoende toezicht gehouden? 

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat de omgevingsdienst uitspreekt dat er sprake is van een 
zeer onduidelijke vergunningssituatie en zij geen controles en inspecties kan 
terugvinden in haar dossier? 

Vraag 6
Klopt de conclusie van Pointer dat er formeel sprake is van een illegale lozing 
omdat het waterschap eigenaar is van de smeerpijp en hier geen lozingsver-
gunning voor heeft? 

Vraag 7
Hoe verhoudt zich de taak van Rijkswaterstaat om te zorgen voor een schone 
Waddenzee tot zo’n ouderwetse smeerpijp? Wat zijn de plannen met 
betrekking tot deze smeerpijp? 

1 Pointer, 5 november, «Toezicht op lozing FrieslandCampina in Waddenzee rammelt» 
(https://pointer.kro-ncrv.nl/toezicht-op-lozing-frieslandcampina-in-waddenzee-rammelt).
RTVNoord, 7 november 2023.
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Vraag 8
Welke stappen gaat u zetten om te borgen dat de kwaliteit van de Waddenzee 
wel voorop komt te staan? 

Vraag 9
Is er door de lozingen schade aangebracht aan de natuur? Zo ja, waarom is 
dat niet voorkomen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 10
Bent u bereid het bedrijf hierop aan te spreken en te voorkomen dat illegale 
lozingen plaatsvinden? 

Vraag 11
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Water op 
21 november 2022?
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