
 
   

Groningen, 3 mei 2017 
 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 
46 RvO betreffende het lozen van giftige stoffen door de chemische industrie.  
 
Geacht college, 
 
In het Dagblad van het Noorden van 22 april 2017 stond vermeld dat de chemische industrie meer 
schadelijke stoffen loost dan bekend is.  Volgens de genoemde wetenschappers in het artikel is er een 
dagelijkse forse toename van het aantal chemische stoffen, maar is de regelgeving hier niet op toegerust. 
Het lijkt zo te zijn dat de sterke lobby van de chemische industrie de strengere regelgeving zelfs tegengaat.  
 
Aangezien de provincie Groningen een uitgebreide chemische industrie heeft, maakt de Statenfractie van 
de Partij voor de Dieren zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid en het milieu en stelt daarom de 
volgende vragen: 

 

1. Deelt het college de zorgen van de wetenschappers uit het artikel? Graag een gemotiveerd 

antwoord. 

2. Op welke manier wordt de provincie op de hoogte gehouden als er nieuwe chemische stoffen 

worden gebruikt?  

3. Hoe wordt er gecontroleerd op het gebruik en de inzet van nieuwe chemische stoffen?  

4. Is bekend hoe er wordt omgegaan met nieuwe chemische stoffen wat betreft uitstoot?  

a) Zo ja, wat is de regelgeving en handhaving hieromtrent?  

b) Zo nee, waarom niet? 

5. Is bekend hoe er wordt omgegaan met nieuwe chemische stoffen wat betreft lozing?  

a) Zo ja, wat is de regelgeving en handhaving hieromtrent?  

b) Zo nee, waarom niet? 

6. Zijn er de laatste 5 jaar gevallen bekend van (illegale) lozingen van (nieuwe) giftige stoffen? Zo ja, 

graag een uitgebreid antwoord. 

7. Hoe waarborgt het college dat er geen vreemde stoffen in het milieu komen die nog niet op de 

controlelijst staan? Graag een gemotiveerd antwoord.  

8. De landelijke vereniging van chemische bedrijven bepleit een onafhankelijke analyse van de 

meetgegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Is het college van mening dat een 

dergelijke analyse voldoende resultaat geeft over de uitstoot en het mogelijke gevaar van nieuwe 

chemische stoffen?  

a) Zo ja, hoe gaat het college eraan bijdragen deze analyse vorm te geven en binnen welke tijd? 

b) Zo nee, welke methode zou wel voldoende resultaat geven? Is het college bereid hieraan mee te 

werken? Graag een gemotiveerd antwoord. 



 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ankie Voerman 
Partij voor de Dieren  
 
 


