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Toelichting vragensteller

In de pers zijn recent publicaties verschenen omtrent munitiedumps in de

Noordzee voor de kust van België1. In dit specifieke geval gaat het om de

urgentie van het vrijkomen van mosterdgas uit gifgasgranaten uit de eerste

wereldoorlog2. Uit de berichtgeving begrijpt 50PLUS Zuid-Holland dat het slechts

een kwestie van tijd is alvorens de bommen met mosterdgas zullen gaan lekken

met al gevolgen van dien voor mens en natuur.

1. Is het juist dat er voor de kust van Hoek van Holland een of meerdere

munitiedumpen aanwezig zijn in de Noordzee?

 

2. Zijn er voor de kust van de provincie Zuid-Holland nog meer stortplaatsen waar

munitie gedumpt is?

 

3. Kan het college aangeven of bekend is wat er precies gedumpt is en uit welke

periode deze dumpingen zijn? M.a.w. is er een stoffenboekhouding/registratie

van wat er op de stortplaatsen voor de kust van Zuid-Holland aan munitie is

gedumpt?

 

4. Zo nee, waarom is er geen registratie van wat er gedumpt is voor de kust van

Zuid-Holland?

 

5. Indien er geen boekhouding aanwezig is van wat er ligt op de

munitiestortplaatsen voor de kust van Zuid-Holland verdient het dan geen

aanbeveling om nader onderzoek te doen naar wat er op de

munitiestortplaatsen aan munitie ligt en de omvang en risico’s hiervan in beeld

te brengen?
 

6. Wie is verantwoordelijk voor het voorkomen van calamiteiten rond de gestorte

munitie en wie is aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen?

                                                       
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Munitiestort
2 https://nos.nl/artikel/2282956-duikers-vinden-sporen-mosterdgas-voor-belgische-kust.html
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Langs de hele Belgische en Nederlandse kust liggen meerdere

munitiestortplaatsen die vol gestort zijn met munitie vanuit de eerste en tweede

wereldoorlog. Dat betekent dat er al tussen de 75 en 100 jaar munitiematerialen

die aan erosie en slijtage onderhevig zijn, opgeslagen liggen.

 

7. Is er op rijksniveau beleid gemaakt over hoe onder andere om te gaan met de

aan slijtage onderhevige munitie, of en wanneer de munitie eventueel definitief

verwijderd wordt uit de Noordzee en welke overheidslaag aan de lat staat om dit

beleid uit te gaan voeren?

 

8. Zou het geen aanbeveling verdienen om in het geval dit een

rijksaangelegenheid is bij de minister erop aan te dringen om beleid en

maatregelen te ontwikkelen waarbij bescherming van mens en milieu centraal

staat?

 

9. Wat is het vigerende beleid van het college m.b.t. dit heikele onderwerp?

 

Antwoord op vragen 1 t/m 9:

Voor de beantwoording van de vragen is het van belang vast te stellen wie

bevoegd gezag is. De provincie Zuid-Holland is geen bevoegd gezag voor de

Noordzee. Het rijk is bevoegd gezag voor de Noordzee. 

 

Aan de Minister van Defensie zijn op 5 maart 2019 Kamervragen gesteld over

publicaties omtrent munitiedumps in de Noordzee voor de kust van België door

kamerlid Krol van fractie 50PLUS. De antwoorden door Staatssecretaris Visser

van Defensie op de Kamervragen zijn op 2 april 2019 door de Tweede Kamer

ontvangen. In de antwoorden worden locaties, aard en risico’s van de

munitiestortplaatsen beschreven. De antwoorden staan op de website van de

Tweede Kamer onder dossiernummer 2019D12947 en zijn tevens toegevoegd

aan de bijlage.

Den Haag, 21 mei 2019          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


