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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 18 november 2021 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 118

Vragen van Mw. J.M.E. de Groot (SP) over De ammoniakuitstoot van Cargill in Zaanstad 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 18 november 2021 door het lid van Provinciale Staten, Mw. J.M.E. 
de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Na vragen van het programma Pointer1 leverde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied cijfers 
over de uitstoot van Cargill, de vestiging Aurora in Zaanstad, in 2019 en 2020. Het bedrijf blijkt 
jaarlijks 59 ton ammoniak uit te stoten. De cijfers over eerdere jaren ontbreken nog, terwijl een 
zogenoemde piekbelaster als dit bedrijf verplicht is om jaarlijks het elektronisch milieujaarverslag 
in te vullen. De ammoniakuitstoot is tenminste net zo groot als die van Olam, vestiging Zaanstad, is 
of was. De Natura 2000- gebieden rond Zaanstad, hebben zwaar te lijden onder de depositie van 
ammoniak en stikstofdioxide. Er wordt gekoerst op zowel natuurherstel als het terugbrengen van 
de stikstofuitstoot. Natuurherstelmaatregelen (b)lijken slechts beperkt nuttig te zijn als de 
stikstofuitstoot niet aanzienlijk wordt teruggebracht.

VRAGEN

Vraag 1:
Uit het artikel op de website van Pointer blijkt dat Cargill tot en met 2018 geen ammoniakuitstoot 
meldde in de emissieregistratie. Sedert wanneer is het verplicht (ook) ammoniakuitstoot in de 
emissieregistratie te melden? Sedert wanneer heeft de OD NZKG de emissieregistratie van Cargill 
gecontroleerd en wanneer viel het op dat Cargill de ammoniakuitstoot niet meldde? 

Vraag 2:
Heeft Cargill in Zaanstad een natuurvergunning? Zo ja, wanneer is deze natuurvergunning 
afgegeven? Hoe groot is de hoeveelheid ammoniak die Cargill volgens de vergunning mag 
uitstoten? Als Cargill, net als Olam, geen natuurvergunning heeft, wat is daarvan dan de oorzaak?

Vraag 3:
Vanwege welke vergunning is het mogelijk dat Cargill in Zaanstad jaarlijks 59 ton ammoniak kan 
uitstoten? Van welk jaar dateert deze vergunning? Kunt u ons deze vergunning doen toekomen? Is 
het op de een of andere wijze mogelijk dat de betreffende vergunning wordt ingetrokken?

1 https://pointer.kro-ncrv.nl/vervuilende-cacaofabriek-zaandam-zweeg-jarenlang-over-uitstoot
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Vraag 4:
Bij welke hoeveelheid emissie van ammoniak en stikstofdioxide is het mogelijk om Cargill een 
natuurvergunning te geven? Wanneer moet Cargill in Zaanstad voldoen aan de voorwaarden om 
een natuurvergunning te krijgen? 

Vraag 5:
Cargill stelt dat het tot 2019 niet hoefde te voldoen aan landelijke emissie-eisen omdat er voor de 
cacaosector een uitzonderingsregeling gold. Het erkent dat het sindsdien moet voldoen aan de 
landelijke regels. Is het juist dat er voor 2019 een uitzonderingsregel gold voor de emissies van de 
cacaosector? Kunt u ons op de hoogte stellen over deze landelijke uitzonderingsregeling? 

Vraag 6:
Is het juist dat de ODIJ nog nooit een controle heeft gedaan op luchtemissies bij de vestiging van 
Cargill in Wormerland? Waarom is dit nog nooit gebeurd? Heeft de ODIJ wél een controle gedaan 
op luchtemissies bij de vestiging van Olam in Wormerland? Zo ja, (vanaf) wanneer en wat waren de 
resultaten? Kunt u ons de resultaten doen toekomen? Wanneer moeten de cacaobedrijven in 
Wormerland aan de eisen voor een natuurvergunning voldoen?

Vraag 7:
De provincie Noord-Holland is er voor het afgeven van natuurvergunningen. Die worden namens 
de provincie afgegeven door de OD NHN. Reageert de OD NHN zelfstandig op het ontbreken van 
natuurvergunningen? Of reageert de OD NHN als andere Omgevingsdiensten dit bij de OD NHN 
onder de aandacht brengen? Wanneer verwacht u dat in Noord-Holland ieder bedrijf over een 
actuele natuurvergunning beschikt? Wat is uw rol in dit proces?

Vraag 8:
De provincie Noord-Holland is, samen met partners, bezig met de uitvoering van 
natuurherstelmaatregelen. Dit vergt veel tijd en energie. In de Natura 2000- gebieden rond 
Zaanstad zijn talloze vrijwilligersorganisatie met tomeloze inzet aan het werk om de Natura 2000- 
gebieden in de goede staat terug te brengen. Zij worden soms moedeloos van het vechten tegen 
de bierkaai, de uitstoot van stikstof en ammoniak die steeds maar doorgaat en als depositie op de 
Natura 2000- gebieden landt. Bent u het met ons eens dat er veel meer maatregelen genomen 
moeten worden om de stikstofuitstoot in Noord- Holland zeer aanzienlijk terug te brengen, zodat 
de natuurherstelmaatregelen niet zinloos zijn of zinloos worden geacht?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 
na binnenkomst, beantwoorden.


