
 

Artikel 34 vragen  

Vlissingen 29 april 2020 

Waterkwaliteit Westerschelde  

Naar aanleiding van berichtgeving d.d. 27 april 2020 in de media, https://www.pzc.nl/zeeuws-

vlaanderen/ecologische-ramp-in-vlaams-deel-bovenschelde-voorkomen-vervuild-water-zeer-verdund-naar-

kanaal-gent-terneuzen-br~a7dcf2ab/ , vraagt GroenLinks uitleg over het onderwerp “Waterkwaliteit van de 

Westerschelde” aan het college. 

Bekend is dat de waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen) ieder jaar van 15 

april tot en met 1 oktober de kwaliteit van het zwemwater controleren. Dat RUD Zeeland toeziet dat de 

controles uitgevoerd worden en op de resultaten van de controles RUD Zeeland controleert of het zwemwater 

veilig is tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. 

 

Vragen aan het College: 

 

1. Is het college op de hoogte van deze vervuiling die zijn oorsprong in de Bovenschelde kent? 

 

2. Hoe, door wie en wanneer is het college in deze geïnformeerd over de waterkwaliteit van de 

Westerschelde? 

 

3. Is er gebruikt gemaakt van een algemeen (nationaal of internationaal) waarschuwingssysteem? 

 

4. Kunt u aangeven of er nu sprake is van een lagere waterkwaliteit van het Westerscheldewater ten 

opzichte van 2019? 

 

5. Bent u het met GroenLinks eens dat door vervuiling van het Westerscheldewater de kwaliteit van het 

zwemwater van onze badstranden afneemt? 

 

6. Zijn er door deze watervervuiling meetbare effecten op de biodiversiteit (vissterfte etc.) 

waargenomen? En kan het college de gemeten resultaten beschikbaar stellen? 

 

7. Is er (inter)nationaal overleg tussen alle betrokken partijen, organisaties die door de Westerschelde 

met elkaar verbonden zijn?  

 

8. Bent u het met GroenLinks eens dat we preventief met de betrokken organisaties er alles aan moeten 

doen om dit soort milieurampen te voorkomen?  

 

9. Is het college bereid om samen met de betrokken organisaties in overleg te gaan? 

 

10. Hoe gaat het college preventief inzetten op behoud van een goede waterkwaliteit van de 

Westerschelde en dus ook ons zwemwater? 

 

Fractie GroenLinks 

Jeroen Portier en Gorana Kordis 
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