
2019  19 

 

  

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 12 maart 2019  

Datum GS-besluit:   :  

 

Vragen nr. 19 

Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over het lekken van percolaatwater uit de afvalberg 

van Afvalzorg in Nauerna, nu omgedoopt tot Park Nauerna  

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 12 maart 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 

J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

Op 8 maart 2019 maakte Dagblad Zaanstreek bekend dat de gemeente Zaanstad met 

onmiddellijke ingang Park Nauerna heeft gesloten
1
. Aanleiding hiervoor was het lekken van 

percolaatwater, dat vervuild was. Op 11 maart 2019 berichtte Dagblad Zaanstreek dat de 

bovenste laag grond van Park Nauerna van onbekende samenstelling is
2
. Dit is een andere 

reden om Park Nauerna te sluiten. 

 

VRAGEN 

Vraag 1: 

Zijn er reeds monsters genomen van het percolaatwater dat uit de afvalberg Park Nauerna lekte? 

Kunt u ons gedetailleerd meedelen wat de samenstelling van het percolaat is? Is het percolaat 

een gevaar voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten? Kunt u ons 

meedelen wat de gevolgen zijn als mens, dier of plant in aanraking komt met het percolaat?  

Vraag 2: 

De bovenste laag grond van afvalberg Park Nauerna is volgens de gemeente Zaanstad van 

onbekende samenstelling. Hoe is het mogelijk dat de samenstelling van de grond van Park 

Nauerna onbekend is? Bestaat deze grond niet uit afval? Graag vernemen wij van u wat de 

samenstelling van de bovenste laag grond van Park Nauerna is. Is het noodzakelijk deze grond 

te verwijderen?   

Vraag 3: 

Uit de media begrijpen wij dat de bovenkant van Park Nauerna, als eerste afvalberg in 

Nederland, niet met waterdichte folie is afgedekt. Wat zijn daar, naar uw mening, de voordelen 

van? Kunt u de gevolgen van het ontbreken van de folie voor milieu en volksgezondheid 

beschrijven? Is het mogelijk de bovenzijde van de afvalberg, nu Park Nauerna, alsnog af te 

dichten? Gaat u dat ook doen?  

                                                 

1 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190308_34487208/park-nauerna-voor-onbepaalde-tijd-
gesloten-update?utm_source=google&utm_medium=organic  

2 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190311_93113248/zaanstad-had-meer-redenen-om-
park-nauerna-te-sluiten  
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Vraag 4: 

Op 9 juni 2015 trok de heer Konijn reeds aan de bel over een aantal zaken die de stortplaats 

Nauerna en de omvorming tot Park Nauerna betreffen. Zijn e-mail is bekend als agendapunt 

13.m bij de stukken van de commissie NLM van 22 juni 2015. Kunt u alsnog uitgebreid op deze 

e-mail ingaan? Kunt u ons meedelen of alles wat de heer Konijn in zijn e-mail meldt nog steeds 

van toepassing is? Als zaken inmiddels afgedaan zijn, kunt u ons dan meedelen hoe deze 

afgedaan zijn? 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 


