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Nota beantwoording kamervragen lozingen op de 
Waddenzee 

 

 

Aanleiding 
Op 9 november jl. ontvingen de minister van LNV en de staatssecretaris van IenW 
vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over lozingen op de 
Waddenzee. Deze vragen vallen echter onder de verantwoordelijkheid van u.  
De aanleiding van deze kamervragen is de uitzending van Pointer op 5 november 
over ‘Toezicht op lozing FrieslandCampina in Waddenzee Rammelt’ (zie bijlage 2). 
In de uitzending wordt de lozing van afvalwater via de HoWa-leiding op de 
Waddenzee kritisch beschouwd. De lozing betreft afvalwater van het bedrijf 
FrieslandCampina in Bedum, dat grote hoeveelheden stikstof en fosfaat bevat. Er 
is in de media onduidelijkheid over de vergunning en de vraag is of deze 
hoeveelheden wel legitiem zijn. Over deze casus zijn ook vragen gesteld in het 
WGO Water van 21 november jl. 
 
In bijlage 1 van deze nota ontvangt u de voorgestelde beantwoording. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de brief in bijlage 1 te ondertekenen en aan de TK te 
verzenden.  

Kernpunten 
 FrieslandCampina Bedum heeft een actuele omgevingsvergunning. 
 Door middel van de vergunningverlening wordt erop toegezien dat de best 

beschikbare technieken worden toegepast om emissies te voorkomen of 
te beperken (emissietoets). Tevens wordt daarbij nagegaan of de dan nog 
resterende lozingen binnen de voorgeschreven grenswaarden voor het 
ontvangende oppervlaktewater blijven (immissietoets). Schade aan de 
natuur wordt daarmee zoveel als mogelijk voorkomen. 

 Er worden inderdaad grote hoeveelheden stikstof en fosfaat geloosd op de 
Waddenzee maar dat valt binnen de geldende vergunningvoorschriften. 

 De leeftijd van een vergunning is niet relevant, het gaat erom dat deze 
voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 De omgevingsdienst Groningen geeft aan dat er voldoende toezicht wordt 
gehouden, controles hebben plaatsgevonden en de inspectierapporten 
hiervan zijn teruggevonden. 

 De watervergunning die waterschap Noorderzijlvest nodig heeft om op de 
Waddenzee te lozen via de HoWa-leiding ontbreekt, maar die is begin van 
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het jaar wel al aangevraagd. De verwachting is dat RWS deze vergunning 
begin 2023 verleent.  

Krachtenveld 
De belangrijkste actoren in dezen zijn Rijkswaterstaat, Waterschap 
Noorderzijlvest, provincie Groningen, omgevingsdienst Groningen en 
FrieslandCampina. 
Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van de Waddenzee. Zij zijn namens u 
bevoegd gezag voor de watervergunning die de eigenaar van de HoWa-leiding, in 
dit geval Waterschap Noorderzijlvest, moet hebben.  
De omgevingsdienst Groningen voert de VTH-taken uit namens het bevoegd 
gezag provincie Groningen bij het bedrijf. De omgevingsdienst Groningen moet 
toezien dat FrieslandCampina zich aan de vergunningvoorschriften houdt. Het 
bedrijf FrieslandCampina Bedum is verantwoordelijk voor de lozingen. De vraag is 
of zij in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer 
kunnen doen om de lozingen te reduceren.  
 
Toelichting 
De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de radio-uitzending van Pointer op 5 
november jl. over lozingen van het bedrijf FrieslandCampina. De uitzending gaat 
over meerdere locaties van FrieslandCampina maar de kamervragen gaan 
specifiek over de lozing van FrieslandCampina Bedum op de Waddenzee. Deze 
lozing vindt plaats via een persleiding (HoWa-leiding) van het waterschap 
Noorderzijlvest.  

Er wordt een beeld geschetst dat er sprake is van een illegale lozing van grote 
hoeveelheden stikstof en fosfaat. Dat er stikstof en fosfaat wordt geloosd klopt 
maar deze lozingen vallen binnen de geldende vergunning van het bedrijf. Er 
wordt ook gesuggereerd dat er te weinig toezicht wordt gehouden maar controles 
vinden ieder jaar plaats.  

Wel is het zo dat op dit moment de watervergunning ontbreekt die het 
Waterschap nodig heeft om op de Waddenzee te lozen via de HoWa-leiding. Het 
waterschap heeft deze vergunning in het begin van het jaar aangevraagd en de 
verwachting is dat RWS deze begin 2023 verstrekt.  
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Bijlage 1 Beantwoording schriftelijke 
vragen lozingen op de 
Waddenzee. 

Naar aanleiding van de 
uitzending van Pointer over 
lozingen van Frieslandcampina 
op de Waddenzee zijn vragen 
gesteld over de vergunningen. 

Bijlage 2 Nieuwsbericht Pointer  

 
 


