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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake lekken TNT uit de munitie stortplaats voor de
kust van Knokke

Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Naar aanleiding van een artikel van bijna twee jaar geleden van Omroep Zeeland en HNL
(Belgische krant) waarin het lekken van TNT wordt vermeld. "Bij de zandbank
'Paardenmarkt' voor de kust van Knokke is de springstof TNT gelekt. De munitie werd na de
eerste wereldoorlog op deze plaats gedumpt. Op de stortplaats ligt onder een laag zand en
slib circa 35.000 ton munitie waaronder gifgasgranaten. Op de locatie worden al jaren
controles uitgevoerd om te controleren of de munitie niet roest of dat er inhoud uit de
granaten lekt. Toentertijd is ontdekt dat er nu springstof (TNT) lekt. Volgens de
berichtgeving was er nog geen gevaar voor de volksgezondheid. De gemeten waarden zijn
zeer laag, rond 1 microgram per kilogram drooggewicht, net boven de detectiewaarden. De
munitie ligt hier al 100 jaar. Nu er verhoogde meetwaarden worden geconstateerd en de
FOD Volksgezondheid kondigt in mei 2018 een groot onderzoek aan met het
onderzoeksschip "Belgica" om de omvang van het probleem en risico's in kaart te brengen,
dan bestaat er een kans dat we in de toekomst een groot probleem kunnen verwachten met
de waterkwaliteit van de Zeeuwse wateren. Het kan van grote invloed zijn op het zwem- en
viswater voor onze kust.
Bijna 2 jaar geleden heeft onze fractie hierover al vragen gesteld en het college zou wat
betreft dit onderwerp de vinger aan de pols houden en overleg voeren met de Belgische
autoriteiten cq. de gemeente Knokke. Het gevaar dat het lekken het water vervuild bestaat
nog steeds!
Vraag 1
Is het college hierover door de Belgische overheid geïnformeerd dan wel recentelijk op
de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op dit gebied?;
Ons antwoord
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Het college is hierover niet door de Belgische overheid geïnformeerd. Dit loopt via
Rijkswaterstaat.
Vraag 2
Is het college zich ervan bewust dat de Vlissingse bevolking bij het vrijkomen van de
stoffen een groot gezondheidsrisico lopen?
Ons antwoord
In de toelichting op uw vragen, geeft u aan dat de gemeten waarden zeer laag zijn.
Vergelijkbare studies in andere gebieden laten vergelijkbare concentraties zien en daar
wordt geconcludeerd dat er geen risico is voor de volksgezondheid.
Vraag 3
Wat is de huidige stand van zaken volgens u en de Belgische autoriteiten om de
veiligheid te garanderen?
Ons antwoord
Er is vooralsnog geen risico voor de Vlissingse inwoners, gezien de gemeten waarden zeer
laag zijn. Tevens ligt de munitie op Belgisch grondgebied. Wij zullen daarom vooralsnog
geen actie ondernemen. Mocht uit nader onderzoek andere resultaten blijken zullen wij in
contact treden met de betrokken partijen.
Vraag 4
Op welke wijze vindt het overleg plaats en wie zijn hierbij betrokken?
Ons antwoord
Er vindt op dit moment geen overleg plaats waarbij de gemeente Vlissingen betrokken is,
mede om bovenstaande redenen.
Wij zullen naar aanleiding van uw vragen contact opnemen met Rijkswaterstaat met het
verzoek om de situatie te blijven monitoren en bij noemenswaardige zaken het college van
Vlissingen op de hoogte te stellen.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
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