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Milieu
Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
provincie Utrecht, aan het College van
GS, gesteld door dhr. M. Eggermont
van de SP fractie betreffende de
gifschepen in Lage Weide

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor de gevaarlijke toestanden rond drie schepen
met zwaar fosfinehoudende tarwe aan boord. Ook zijn er Kamervragen over gesteld door de SP. Aangezien de
Provincie bevoegd gezag is in deze kwestie hebben wij de volgende vragen aan het college van GS.
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Hoe vaak en op welke momenten is Handhaving betrokken geweest bij deze kwestie?
Wat waren daarbij de bevindingen, conclusies en opgelegde maatregelen?
In december 2019 is een schipperspaar in Nieuwegein in kritieke toestand naar het ziekenhuis
vervoerd, nadat ze blootgesteld waren aan een concentratie van 15 ppm. Klopt het dat de hoeveelheid
gemeten fosfine bij controle van het schip Coby 300 ppm bedroeg, terwijl de maximaal toegelaten
waarde 0,2 ppm mag zijn?
Is er op enig moment gevaar geweest voor de bemanning van de Coby en/of het personeel aan de wal
dat de lading – deels – heeft gelost? En voor de mensen van handhaving? Zo ja, welke maatregelen
zijn er getroffen om dit gevaar te beteugelen?
Is de tarwe uitsluitend bestemd voor consumptie door dieren, of ook voor mensen? En wat zijn de
invloeden van eventuele gifresten in dierenvoer voor de dieren zelf en de mensen die vlees van deze
dieren wellicht zelf weer consumeren?
Hoe kan het dat de Coby en de andere twee betrokken schepen naar het Ketelmeer moesten afvaren
om te ontgassen, maar dat er 280 ton eerder geloste tarwe gewoon in Lage Weide is achtergebleven
met dat doel? Zo ja, waarom?
Als het geen probleem is dat de duwbak met de geloste gif houdende tarwe hier in Lage Weide blijft
liggen, waarom gaf de Provincie Flevoland dan geen vergunning voor het ontgassen in het Ketelmeer?
Zijn er in de Provincie eerder soortgelijke incidenten geweest? Zo ja, welke en wanneer en op welke
wijze is daarmee omgegaan?
Wat gaat het college doen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen?
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