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Lozingen Friesland Campina

Beste heer Van Voorst,
Uw vragen van 14 juli 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
De gemeente heeft, aldus een eerder antwoord op een technische vraag van Hart, geen formele
bemoeienis bij de vermeende illegale lozing van sulfaat door Friesland Campina op het
gemeentelijk riool en het riviertje Beekgraaf. U liet toen weten dat het hier een
verantwoordelijkheid betreft van Provincie Noord-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant.
Naar aanleiding van dit antwoord heeft Hart contact gezocht met beide organisaties en dit leidde
tot een keten van ambtenaren van diverse organisaties die naar elkaar verwezen. Hart kwam al
verwijzend ook terecht bij Omgevingsdienst Brabant-Noord, waterschap Aa en Maas en
Rijkswaterstraat.
Onze vragen:
1. Maakt u zich zorgen over de vermeende illegale lozingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
waaruit blijkt dat?
2. Deelt u de mening van Hart dat de gemeente dan wel geen formele rol heeft voor wat betreft
controle en handhaving van Friesland Campina, maar wel degelijk een groot belang? Zo nee,
waarom niet?
3. Zo ja: bent u bereid om meer te doen dan uit het antwoord op onze technische vraag
(samengevat: ‘Ik ga hier niet over’) blijkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen?
Antwoord:
1. Maakt u zich zorgen over de vermeende illegale lozingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
waaruit blijkt dat?

De gemeente streeft naar een veilige en gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Het
voorkomen van illegale lozingen (en de gevolgen daarvan) maakt daar onderdeel van uit. Voor
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer waarvan de gemeente niet het bevoegd gezag is,
vinden we het belangrijk om goed geïnformeerd te worden door de verantwoordelijke instanties. In
het geval van de lozing van sulfaat zijn we inmiddels geïnformeerd door de provincie en
omgevingsdienst OMWB. Daaruit blijkt het volgende:
“Kort samengevat voor wat betreft de lozing van sulfaat is geconstateerd dat FCDMV het
probleem diepgaand heeft onderzocht en dat de lozingsnormen sinds 13 mei niet zijn
overschreden. Het bevoegd gezag (provincie) en het waterschap worden wekelijks geïnformeerd
over de uitgevoerde acties en geloosde hoeveelheden.”
2. Deelt u de mening van Hart dat de gemeente dan wel geen formele rol heeft voor wat betreft
controle en handhaving van Friesland Campina, maar wel degelijk een groot belang? Zo nee,
waarom niet?
Zie antwoord vraag 1.
3. Zo ja: bent u bereid om meer te doen dan uit het antwoord op onze technische vraag
(samengevat: ‘Ik ga hier niet over’) blijkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen?
Zie antwoord vraag 1.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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