Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J. Robesin (PBZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 518.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Aanvullende
vragen (schijn)veiligheid van de Westerschelde

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 17-02-2015)
1.

Heeft uw College kennis genomen van
de NOS-uitzending “Veiligheid op
rivieren in gevaar”, op zondagavond
15 februari jl.?

1.

Ja.

2.

Zo ja, hoe heeft uw College deze
uitzending ervaren in het licht van uw
antwoorden op onze schriftelijke vragen
van 2 januari jl.?

2.

In de uitzending van de NOS worden
gelijkluidende veronderstellingen gedaan en
stellingen geponeerd als in uw vragen van
2 januari jl. Wij hebben geen reden te
twijfelen aan de informatie die wij gekregen
hebben van Rijkswaterstaat Zee en Delta en
zijn daarom van mening dat uw vragen van
2 januari jl., ook met de uitzending van de
NOS in het achterhoofd, voldoende zijn
beantwoord.

3.

Is uw College zich er nu wel/niet van
3.
bewust, dat er reden is tot ongerustheid?

Volgens Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk
is voor deze kwestie, is geen sprake van een
zorgwekkende situatie en zou er dus geen
reden hoeven zijn voor ongerustheid.

4.

Is uw College bereid om met
Rijkswaterstaat in gesprek te gaan,
waarbij wordt aangedrongen op
medewerking in zelfstandig onderzoek
door de Provincie?

De provincie is niet bevoegd om in deze
kwestie een onderzoek in te stellen naar
(de bedrijfsvoering binnen) Rijkswaterstaat
Zee en Delta. Daar gaat de minister van
Infrastructuur & Milieu over. Bovendien is het
de Inspectie Leefomgeving en Transport, die
toeziet op naleving van wet- en regelgeving
voor een veilige en duurzame leefomgeving
en transport over de weg, water en door de
lucht. Wel heeft de Commissaris van de
Koning, mede naar aanleiding van uw
vragen, een gesprek gevoerd met de
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
Zee en Delta om zich persoonlijk op de
hoogte te stellen over de veiligheid.

4.
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