Provinciale Staten
Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 23.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Brandende kinderwagen met
fosfor-stenen:

V1.2

statenstukken

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 19 augustus 2019

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Is uw college op de hoogte van deze
gebeurtenis die mogelijk veel slechter had kunnen aflopen?

1.

Wij zijn op de hoogte van de berichtgeving omtrent deze gebeurtenis.

2.

Wordt er onderzocht waar deze fosforhoudende stenen vandaan komen
en of er inderdaad een relatie ligt met
de ‘gifgasdump Paardenmarkt’ die
gelegen is voor de kust van KnokkeHeist (BE)? Zo nee, waarom niet?

2.

De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van milieu- en verkeersincidenten
op Zeeuwse hoofdvaarwegen is belegd
bij Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS).
Daarnaast is Veiligheidsregio Zeeland
(VRZ) verantwoordelijk voor de risicoen crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De VRZ laat weten dat zij, vanuit de
regionale brandweer, Zeeuwse strandwachten hebben geïnformeerd over hoe
te handelen bij het vinden van fosforhoudende stenen. Dit is gedeeld met de
Belgische Brandweer.
Zowel VRZ als RWS, laten verder weten
geen nader onderzoek te zullen verrichten naar de herkomst van de fosforhoudende stenen en de eventuele relatie
met de bij de Paardenmarkt gelegen en
afgedekte gifgasgranaten uit de Eerste
Wereldoorlog. De gebeurtenis wordt
beschouwd als een vervelend incident.
Navraag bij de gemeente Sluis, dat
verantwoordelijk is voor wat uit de
Westerschelde aanspoelt op het strand,
leert dat buitenom het afzoeken van het
strand, ook geen onderzoek wordt gedaan.
De fosforhoudende stenen werden aangetroffen na een flinke storm.
Het is niet met zekerheid vast te stellen
waar ze van afkomstig zijn.
De gemeente Sluis laat weten goede
afspraken te hebben met de politie in
gevallen waarin explosieven aanspoelen. Het is echter niet te voorspellen
wat er aan kan spoelen vanuit de
Westerschelde.

3.

4.

Vragen aan gedeputeerde staten
Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND
(PVZ) eens dat de veiligheid voor zowel onze inwoners als onze gasten
(toeristen) te allen tijde gewaarborgd
dient te zijn?
Is uw college bereid, ter voorkoming
van verdere calamiteiten op dit gebied, om concrete stappen te gaan
zetten en zo ja welke?

3.

4.

Antwoorden van gedeputeerde staten
Ja, voor zover dat mogelijk is.

Zoals gesteld in het antwoord op vraag
2 vervullen RWS, VRZ en de gemeente
Sluis hierin een verantwoordelijkheid.
Wij hebben er vertrouwen in, dat de
betrokken instanties ook hun rol vervullen in de bestrijding van eventuele
calamiteiten.
Daarnaast heeft de cvdK contact met
betrokken instanties binnen Nederland
en België.

MIDDELBURG, 8 oktober 2019
Gedeputeerde Staten,
Namens de fractie van: Partij voor Zeeland,
François Babijn.

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit.
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