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Bij 4.3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan

PvdA, Eddy Heerschop

Recentelijk is er ernstig vervuild water via het kanaal Gent naar Terneuzen afgevoerd naar
de Westerschelde, water verontreinigd met Bieten pulp afkomstig van een Franse suiker
Fabriek.
•

Zijn de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gesteld door de Franse en Belgische
autoriteiten? En zo Ja ,was dit tijdig en heeft u zowel van Franse kant als Belgische
kant informatie ontvangen? Zo Nee waarom niet?

•

In principe is er binnen de internationale Schelde Commissie een
Waarschuwings en Alarmeringssysteem Schelde (WASS) dat
voorziet in dit soort zaken. Zie https://www.isc-

cie.org/werkdomeinen/calamiteuze-verontreiniging-enwaarschuwings-en-alarmsysteem/#js-accept-cookies voor

toelichting. In dit geval is de melding van de calamiteit door
Frankrijk niet direct doorgegeven, het is nog onduidelijk waarom
en dit wordt nog in de Internationale Schelde Commissie
besproken. In België is wel gelijk gereageerd toen duidelijk werd
dat er iets gebeurd was. Zo heeft Wallonië de benedenstroomse
buren gewaarschuwd. Verder werden alle geïnteresseerden via
een website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in
Vlaanderen inclusief grafieken met zuurstofconcentraties van een
aantal meetpunten die dagelijks bijgewerkt werden. Zie

https://www.vmm.be/nieuws/archief/verontreiniging-bovenschelde-ergste-is-achter-de-rug voor meer informatie.
•

Zijn de maatregelen die in Vlaanderen zijn genomen afdoende geweest om de
verontreiniging en de daar mee gepaarde vissterfte in het kanaal van gent naar
Terneuzen te voorkomen?, Zo ja wilt u dan de Vlaamse instanties daar voor danken
/ Zo nee , welke Maatregelen kan Nederland en de Provincie Zeeland dan
ondernemen om dit als nog te voorkomen

•

De in Vlaanderen uitgevoerde maatregelen zijn voldoende
geweest om een vissterfte op het Kanaal van Gent naar
Terneuzen te voorkomen. De metingen tonen aan dat er aan de
grens vrijwel geen dip meer te meten was in de
zuurstofconcentratie. We zullen Rijkswaterstaat en het ministerie
vragen om België daarvoor te bedanken tijdens het overleg in de
Internationale Schelde Commissie.
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SGP, Joan van Burg
over de ‘ ecologische ramp ‘ in rivier De Schelde en het niet werken van het internationale
waarschuwingssysteem.
E.e.a. ook n.a.v. het artikel in de PZC van vandaag (en eerdere berichten hierover), zie
bijlage.
•

Frankrijk heeft deze ramp wel waargenomen maar - volgens het artikel - België niet
(tijdig) geïnformeerd. Is Nederland, en specifiek Zeeland, wel geïnformeerd. Zo ja,
wanneer is GS geïnformeerd over deze ramp, die potentieel voor Zeeland ook tot
grote ecologische schade had kunnen leiden in het kanaal Gent-Terneuzen of de
Westerschelde?

•

Rijkswaterstaat is waterbeheerder van het kanaal van Gent naar
Terneuzen en is de partij welke geïnformeerd moet worden bij dit
soort calamiteiten. Rijkswaterstaat is tijdig door België
geïnformeerd over de kwestie. GS is niet geïnformeerd over deze
calamiteit. Het nieuws was wel al twee weken bekend door de
Belgische media.

•

In het artikel wordt gemeld dat de Internationale Scheldecommissie onderzoek zal
doen naar de vraag waarom het internationale waarschuwingssysteem inzake de
Schelde (rivier) niet gewerkt heeft. Wij verzoeken GS dit onderzoek op te vragen
en aan te dringen op spoedige uitvoering daarvan. Kunt u dit toezeggen?

•

Het is onduidelijk wanneer dit onderzoek afgerond zal zijn en in
hoeverre het onderzoek van de Internationale Schelde
Commissie openbaar zal zijn, maar wij zullen via Rijkswaterstaat
en het ministerie aandringen op een spoedige uitvoering en
zullen vragen het onderzoek met ons te delen.

•

Als Vlaanderen niet had ingegrepen, dan was Nederland via het kanaal GentTerneuzen of de Westerschelde met een ecologische ramp geconfronteerd. Nu
heeft de ramp zich in Frankrijk en Wallonië voltrokken. Over welke middelen
beschikt Zeeland om zelf zulke belangrijke informatie in te winnen en zich op de
hoogte te houden, zonder afhankelijk te zijn van Frankrijk?

•

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het
beheer van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Zij hebben
hiervoor regelmatig overleg met Vlaanderen en via de
Internationale Schelde Commissie hebben zij ook overleg met
alle partners binnen het Schelde stroomgebied. In principe is er
binnen de Internationale Schelde Commissie een
Waarschuwings en Alarmeringssysteem Schelde (WASS) dat
voorziet in dit soort zaken. Zie https://www.isc-

cie.org/werkdomeinen/calamiteuze-verontreiniging-enwaarschuwings-en-alarmsysteem/#js-accept-cookies voor
toelichting. In dit geval is de melding van de calamiteit door

Frankrijk niet direct doorgegeven. In België is wel gelijk
gereageerd toen duidelijk werd dat er iets gebeurd was. Zo heeft
Wallonië de benedenstroomse buren gewaarschuwd.

