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beheermaatregelen monitoring SS Spyros Armenakis
Geachte raad,
Zoals bekend is op 18 augustus 2018 een olielekkage vastgesteld uit het scheepswrak van de SS
Spyros Armenakis. Wij hebben hierover contact opgenomen met de vertegenwoordiger van de
eigenaar, het departement van Rijkswaterstaat. Omdat eerdere beheermaatregelen in 2014 onvoldoende resultaat hebben gehad hebben wij aangedrongen op volledige berging van het wrak.
Na bestuurlijk overleg hierover hebben wij moeten vaststellen dat een totale berging van het wrak
buitenproportioneel is en bijzonder kostbaar is. Het gedeeltelijk onder het zand verdwenen wrak
biedt momenteel een [schuil]plaats voor onderwaterflora en fauna. Een volledige berging vernield
dit onderwaterleven. Het estuarium van de Westerschelde is een Natura-2000 gebied. Deze omstandigheden hebben in onze afweging ook een rol gespeeld. Het handhaven van de huidige
situatie is minder belastend en daarmee acceptabel.
In het bestuurlijk overleg heeft Rijkswaterstaat daarom aangeboden in 2019 een aantal beheermaatregelen te treffen. Deze zijn:
- een regelmatige survey om de toestand van het wrak in de gaten te houden;
- monitoring op olielekkage door middel van satellietbeelden;
- monitoring op olielekkage door kustwachtvliegtuig;
- indien de zeewatertemperatuur boven de 20°C komt meer intensieve monitoring van het wrak
d.m.v. een kustwachtvliegtuig;
- indien weer een [constante] olielekkage geconstateerd wordt een duiker te laten kijken naar de
locatie en de omvang van de lekkage;
- aan de hand van de bevindingen passende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld mechanische dispersie [= verkleining van oliedeeltjes naar een zeer fijn mengsel en menging daarvan
met zeewater].
Wij hebben besloten van dit aanbod gebruik te maken. Aansluitend hebben wij verzocht om de resultaten van de beheermaatregelen periodiek aan ons terug te koppelen, zodat wij een vinger aan
de pols kunnen houden.
Na afloop van het jaar 2019 zullen wij met Rijkswaterstaat de beheermaatregelen evalueren en
vervolgafspraken maken.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

