
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw K. de Wrede 

van de PvdD gestelde vragen over de rotzooi van Boekbinderij Stronkhorst in 

de Hunzeloop. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

De PvdD schrijft in de vragen dat het verwaaide materiaal afkomstig is van 

Stronkhorst en refereert daarbij aan de informatie op de website van stadsblog 

Sikkom. Wij hebben een gebiedsschouw uitgevoerd en enkele bedrijven 

gevestigd op dit gedeelte van het bedrijventerrein grenzend aan de Hunzeloop 

gesproken. Stronkhorst heeft daarbij aangegeven dat het materiaal niet van 

hun afkomstig is omdat zij het verwaaide materiaal niet gebruiken binnen hun 

bedrijf. Stronkhorst heeft Sikkom vervolgens verzocht de informatie van de 

website te verwijderen. Sikkom heeft het verzoek van Stronkhorst 

gehonoreerd. 

Wij hebben de veroorzaker (nog) niet kunnen achterhalen. De duiding in de 

vraagstelling van een aanzienlijke omvang van het verwaaide materiaal 

herkennen wij niet. Het materiaal is lastig te bereiken en daarmee tijdrovend 

om te verwijderen. Het zit veelal tussen struiken en overige begroeiing. De 

totale omvang schatten wij op enkele emmers met het op de foto’s getoonde 

materiaal. 

 

1. Is het college op de hoogte van de vervuiling van de Hunzeloop nabij 

Euvelgunne?  

Ja, wij hebben via de sociale media een signaal ontvangen van de vervuiling en 

zijn op de locatie geweest om de ernst en omvang van het verwaaide materiaal 

te onderzoeken. 
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2. Zijn er in de afgelopen week meldingen binnengekomen bij de 

Omgevingsdienst Groningen  

(bijvoorbeeld via de Milieuklachtenlijn of de Hinderapp)? Wat is er 

gedaan met die meldingen? 

 

Nee, er zijn geen meldingen binnengekomen bij de Omgevingsdienst 

Groningen. Wij hebben zelf ook geen formele melding ontvangen. Zie verder 

het antwoord bij vraag 1. 

 

 

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer een 

storm op komst is en verpakkingsmateriaal niet wordt opgeborgen en 

dit in de natuur waait er sprake is van ernstige nalatigheid en dat 

daarmee ook sprake is van risicoaansprakelijkheid? (Of hier sprake is 

van een strafbaar feit kunnen wij niet beoordelen, of dit een 

milieudelict is zal ook afhangen van de mate waarin hier sprake is van 

ernstige nalatigheid.  

 

Het niet goed opbergen van (verpakkings)materialen die zich vervolgens door 

verwaaiing buiten het bedrijfsterrein verspreiden onder min of meer normale 

omstandigheden zien we inderdaad als nalatig gedrag. In dit uitzonderlijke 

geval van een zware storm zoals Eunice kwalificeren wij het verwaaien van 

verpakkingsmaterialen zoals hier is gebeurd niet direct als ernstige 

nalatigheid. 

 

 

4. Is het college bereid om de Hunzeloop zo snel mogelijk volledig 

schoon te laten maken en te ontdoen van al het plastic en 

verpakkingsmateriaal (vanwege het gevaar voor dieren en 

uiteenvallen microplastics) en de rekening daarvan bij Stronkhorst te 

leggen? 

 

Om schade aan milieu en gevaar voor dieren te voorkomen hebben wij op 3 

maart jl. een opdracht gegeven aan een aannemer om het weggewaaide 

materiaal dat in de Hunzeloop is terecht gekomen op te ruimen. 

 

 

5. Is het college voornemens om Stronkhorst aansprakelijk te stellen 

voor de vervuiling van de Hunze. 

 

Nee, wij stellen Stronkhorst niet aansprakelijk voor het verwaaide materiaal 

omdat het (waarschijnlijk) niet afkomstig is van Stronkhorst. Als wij kunnen 
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achterhalen van wie het materiaal afkomstig is, zal worden bezien of de 

opruimkosten verhaald kunnen worden. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geїnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


