
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3733 

 

Onderwerp 

Plasticgranulaat in wandelpaden 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten  K. Wilkeshuis (D66), d.d. 1 maart 2021, bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

Op 15 februari om 22.20 vond op NPO2 een uitzending plaats van het programma 

Pointer. Hierin wordt geconstateerd en erkend dat vervuild bouwafval wordt 

gerecycled en dat Staatsbosbeheer met dat materiaal paden in heel Nederland, 

waaronder in Zuid-Holland, aanlegt. Op deze manier komt plastic in de natuur terecht. 

De grond is permanent in beweging en plastic brokkelt af. De kleine stukjes plastic 

komen in de grond, grondwater en ons drinkwater terecht. Dit kan schadelijk voor 

onze gezondheid zijn. 

 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende vragen aan 

het College van Gedeputeerde Staten: 

 

1. Bent u op de hoogte van bovenstaande situatie?  

 

2. Klopt het in de uitzending geschetste beeld?  

 

3. Hoeveel wandelpaden in Zuid-Holland zijn door Staatsbosbeheer in beheer? 

 

4. Bij hoeveel wandelpaden is bij de aanleg gebruik gemaakt van bouwafval? En hoeveel 

kilo plastic/vervuiling is er in totaal in de Zuid-Hollandse natuur gestort? 

 

5. Bent u van mening dat het verboden moet worden om menggranulaat te gebruiken bij 

het aanleggen van wandelpaden in Zuid-Holland? 

 

6. Zo nee, kunt u uitleggen waarom de normering voor PFAS (“door de mens gemaakte 

stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen”) niet gelijk is aan de normering 

van menggranulaat? En waarom bouwgrond dus veel beter beschermd moet zijn dan 

natuurgrond? 

 

7. Bent u van mening dat de norm voor de toegestane vervuiling in overeenstemming 

gebracht moet worden met de normen voor PFAS in de grond? En daarmee de 

normering van 1% vervuiling teruggebracht moet worden naar 0,00000014%? Zo nee, 

wat vindt u een redelijke normering? 

 



 

Pagina 2/2 8. Kunt u uitsluiten dat menggranulaat ook op andere plekken in de provincie aanwezig 

is, zoals als fundering van (snel)wegen? 

 

9. Zo nee, kunt u onderbouwen waarom plastic onder (snel)wegen geen problemen voor 

het milieu zou veroorzaken en u die toepassing toestaat? 

 

10. Wat gaat GS doen om ervoor te zorgen dat er geen vervuild menggranulaat op de 

paden in onze Zuid-Hollandse natuurgebieden terecht komt, en waar dat wel al is 

gebeurd, dit verhelpen? 

 

 

Den Haag, 1 maart 2021           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


