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Vlissingen 5 juni 2019
Risico's nucleaire transporten over Westerschelde onvoldoende onderzocht
Naar aanleiding van berichtgeving d.d. 31 mei 2019 in de media,
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/113249/Risico-s-nucleaire-transporten-over-Westerscheldeonvoldoende-onderzocht, vraagt GroenLinks uitleg over het onderwerp “risico’s nucleaire
transporten over de Westerschelde” aan het college.
Tien keer per maand wordt er radioactief materiaal vervoerd over de Westerschelde, maar de
mogelijke gevolgen van een incident met zo'n transport zijn onvoldoende in beeld gebracht. Dat is de
conclusie van het radioprogramma Reporter Radio op NPO1.
Dat de transporten plaatsvinden is onder de verantwoordelijke instanties al langer bekend. De
Belgische atoomwaakhond FANC verleent de vergunningen voor het transport. Bovendien worden
zowel de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) als de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA)
telkens van de transporten op de hoogte gebracht.
Toch is onduidelijk hoe groot de risico's zijn van deze transporten. Zo is de kans dat er brand ontstaat
op een containerschip op de Westerschelde niet in kaart gebracht. Ook blijkt dat er geen onderzoek
is gedaan naar hoe groot de gevolgen van zo'n brand zijn.
Vragen aan het College:
1. Van de containers die in 2018 vanwege het hoge risicoprofiel geselecteerd waren voor
controles, bleek bovendien 33 procent niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Is bij het
college bekend, duidelijk, hoe groot en wat de risico’s van deze transporten zijn?
2. Is het college op de hoogte dat naast andere gevaarlijke stoffen het radioactieve stof
uraniumhexafluoride over de Westerschelde wordt vervoerd?
3. Kunt u aangeven wat de schaalvergroting, het aantal schepen dat containers met radioactief
materiaal over de Westerschelde verplaatst, is ten opzichte van 5 tot 10 jaar terug is?
4. Bent u het eens dat door schaalvergroting de kans op een eventuele calamiteit toeneemt?
5. Deelt u het inzicht van GroenLinks dat zowel de kans op een incident als de grootte van de
gevolgen hiervan in kaart gebracht en onderzocht moeten worden?
6. Welke stappen wil en kan het college ondernemen om de risico’s op een calamiteit te
minimaliseren?
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