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Geachte mevrouw Heijnen,  
 
 
Op 7 april aanstaande komt tijdens het commissiedebat Leefomgeving het agendapunt ‘Voortgang 
granuliet: addendum ‘Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas’ en Raad van State uitspraak’ aan 
de orde. Met deze brief brengen wij onze reactie in voor dit debat. Wij verzoeken u om de behandeling 
aan te houden en een schriftelijk respons op onze inbreng.  
 
Communicatie met de gemeente 
In opvolging van de uitspraak door de Raad van State met betrekking tot het granuliet in Over de 
Maas hebben wij gezamenlijk en uitdrukkelijk met elkaar afgesproken om elkaar als bestuur op de 
hoogte te houden. Wij merken helaas op dat de memo van Arcadis dat onderdeel uitmaakt van de 
beraadslaging dateert van 15 oktober 2021; de begeleidende brief van de Staatssecretaris dateert van 
16 november 2021. Beide documenten zijn niet met ons gedeeld. 
Verrast zijn wij om deze informatie te moeten vernemen via het Burgercollectief Dreumelse Waard. 
Via het collectief hebben wij ook moeten vernemen dat het Memo van Arcadis wordt behandeld in de 
vaste Kamercommissie van donderdag 7 april a.s. 
 
Zodoende is het voor mij, als portefeuillehouder van de gemeente West Maas en Waal op dit dossier, 
onmogelijk gedegen te reageren op vragen van onze gemeenteraad, pers en inwoners. Dit past mijns 
inziens op geen enkele wijze te duiden met de afspraken omtrent de onderlinge informatieoverdracht. 
 
Wij verzoeken u nadrukkelijk in vervolg zich aan deze afspraken te houden. 
 
Reactie op Memo “Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas” Arcadis d.d. 15 oktober 2021 
Wij zijn niet geïnformeerd door Arcadis, bijvoorbeeld door (voor)overleg, over de inhoud en conclusies 
van deze memo. Wel zijn wij eerder en onzes inziens terecht via een klankbordgroep betrokken 
geweest bij het hoofdrapport. Wij verzoeken u om reactie waarom wij als gemeente buiten de visie 
van de memo zijn gehouden.  Waarom zijn wij als gemeente hierin gepasseerd? Welke belangen 
spelen hierin een rol? 
 
Wij hebben de stukken hierdoor niet tijdig en gedegen kunnen bestuderen. Daardoor is het onmogelijk 
om op moment van schrijven een eigen oordeel te vormen over inhoud.  
Wij sluiten ons daarom voorlopig aan bij de conclusies van Burgercollectief Dreumelse Waard met 
name hun advies om te wachten op de resultaten van Deltares en RIVM. Wij verzoeken u dit te 
honoreren en melden zekerheidshalve dat wij na bestuderen van de onderliggende stukken het recht 
behouden een aanvullende reactie te geven. 
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Status Moleneindse Waard en vragen m.b.t. gezondheid van mens en dier 
De Moleneindse Waard betreft eigendom van De Staat. Zekerheidshalve melden wij dat aansprake-
lijkheid en verantwoordelijkheid, daaronder gerekend de kosten en risico, dus voor De Staat zijn. Wij 
zitten nog met vragen over de consequenties voor gebruikers, omwonenden en ecologie. Vragen van 
de gemeente met betrekking tot de gezondheid van mens en dier zijn onbeantwoord gebleven in 
onderzoek Arcadis. Het gebied wordt openbaar toegankelijk natuurgebied met struin- en fietspaden, 
zitbanken en een vogelkijkhut, beheerd door Natuurmonumenten. Het gebied is een belangrijke 
archeologische vindplaats in Nederland die veel bezoekers trekt. Het gebied wordt jaarrond beheerd 
met grazers. Als gemeente staan we ook voor de (volks-)gezondheid. 
 
Onze vragen daaromtrent zijn:  

• Welke effecten heeft de aanwezigheid van het granuliet in de Moleneindse Waard aan de 
oppervlakte voor de gezondheid van mensen (struinen; vrijwilligers) en kinderen (natuurtochten; 
klassikaal bezoek aan natuurgebied), bijvoorbeeld door inname (contact met granuliet).  

• Welke effecten heeft de aanwezigheid van het granuliet in de Moleneindse Waard aan de 
oppervlakte voor verdere verspreiding daarvan binnen het gebied (kleven aan schoenen van 
bezoekers en hoeven/vacht van dieren)? 

• Welke effecten heeft de aanwezigheid van het granuliet in de Moleneindse Waard aan de 
oppervlakte voor de gezondheid van de grazers die gras eten uit het gebied (dieren/toxicologie) 
en de mensen die dit biologisch vlees eten (voedselketen)? 

• Onze conclusie is dat het “Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas” Arcadis d.d. 15 oktober 
2021 wellicht onjuist maar in ieder geval onvolledig is. Wij verzoeken u om de behandeling aan te 
houden totdat meer bekend is, onderlinge afstemming en informatieuitwisseling heeft plaatsge-
vonden en de vragen rondom de gezondheid voor mens en dier zijn beantwoord. 

 
Reactie status Westerplas 
De Westerplas wordt eigendom van de gemeente West Maas en Waal. Wij zitten nog met vragen over 
de consequenties van de, met toestemming van Rijkswaterstaat en met de weigering om handhavend 
op te treden van de Staatssecretaris (zie uitspraak Raad van State), plaatsgevonden grootschalige 
anaerobe berging in deze plas. 
 
Opvallend in de begeleidende brief aan de kamercommissie is de volgende zin: “RIVM en Deltares 
hebben niettemin aangegeven de komende periode te willen bezien of nog sprake is van ontbrekende 
wetenschappelijke kennis over het gedrag van polyacrylamide in anaerobe omstandigheden”. 
Daar waar leemte in de kennis bevindt, vinden wij het een bestuurlijke verantwoordelijkheid van De 
Staat te wachten op dit onderzoek voordat vervolgstappen worden ondernomen.  
 
Het Burgercollectief Dreumelse Waard beweert in haar schrijven dat granuliet ook in de 3 meter dikke 
leeflaag van de Westerplas is verwerkt. Hierover is op moment van schrijven geen uitsluitsel over te 
geven, aangezien de firma Sweco op dit moment onderzoek uitvoert naar dikte en kwaliteit van de 
leeflaag van de Westerplas. Wij wachten dit onderzoek af en reageren op een later moment. 
 
Resumerend  
- Wij verzoeken u nadrukkelijk zich aan de afspraken te houden omtrent het onderling informeren 

op dit dossier. Wij gaan er in goed vertrouwen van uit dat u dit in vervolg doet. 
- Wij verzoeken u om te wachten op de resultaten van Deltares en RIVM alvorens vervolgstappen 

worden ondernomen. 
- Wij zitten nog met vragen over de consequenties voor onze inwoners, de ecologie en de 

gebruikers van de plassen. 
- Wij wachten het onderzoek van Sweco m.b.t. de Westerplas af en reageren op de betreffende 

onderzoeksstukken. 
- Wij behouden ons het recht om op een later moment inhoudelijk op de stukken te reageren. 
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