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Provinciale Staten
 
Zaaknummer: 233774 
 
Vragen van statenleden Babijn (Partij voor Zeeland), Flameling (PvdA), Lernout 
(50PLUS) en Walraven (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde  
 
AANHANGSEL 
tot de notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 2022 nummer 331. 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
gifgasdump: 
 
(ingekomen: 15 november 2022) 

 
Vragen aan Gedeputeerde Staten Antwoorden van Gedeputeerde Staten 
1. Wat is de actuele stand van zaken met 

betrekking tot het voornemen om deze 
gifgasdump op te ruimen? 

1. De munitiestortplaats ligt in het beheergebied 
van België. De formele bevoegdheden ten 
aanzien van de munitiestortplaats liggen 
daarom bij de Belgische autoriteiten. De 
provincie Zeeland heeft hierbij geen rol. 
 
Ambtelijk is bij de betrokken diensten in 
België naar de stand van zaken gevraagd. 
Dit leerde het volgende: 
De munitiestortplaats wordt nauwlettend in 
de gaten gehouden onder meer door 
monitoring op het vrijkomen van bepaalde 
stoffen en de concentratie van deze stoffen 
wanneer ze vrijkomen. Sinds 2018 zijn er 
sporen van springstofresten en strijdgassen 
aangetroffen. Uit de monitoring blijkt dat de 
gemeten waarden ver onder de maximaal 
toegelaten concentraties van deze stoffen 
liggen. Ze vormen daarom geen gevaar voor 
de volksgezondheid of voor het mariene 
milieu. Sinds 2021 worden middelen 
vrijgemaakt om – naast de reguliere 
monitoring – extra studies uit te voeren zodat 
een strategie op lange termijn kan worden 
bepaald. Op basis daarvan wordt in 2024 
beslist om de munitiestortplaats verder te 
blijven monitoren, in te kapselen en/of op te 
ruimen. 
Alle bodemberoerende activiteiten, met 
uitzondering van wetenschappelijk onderzoek 
en beheers- of opruimingsactiviteiten, zijn 
verboden op de Paardenmarkt. Voor alle 
activiteiten die mogelijk een impact hebben 
op de locatie Paardenmarkt is een 
risicoanalyse, vergelijkbaar met een 
milieueffectenrapportage, vereist. (Art.18, KB 
van 22 mei 2019 tot vaststelling van het 
marien ruimtelijk plan voor de periode van 
2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden, 
BS 02 juli 2019) 
 
 

2. Is uw college, in het licht van bovenstaande, 
bereid om de mogelijke risico’s voor  
onze provincie Zeeland in beeld te brengen 
en zo nodig andere overheden en instanties  

2. Nee. Het provinciaal bestuur heeft in deze 
geen formele bevoegdheid.  
De huidige stand van zaken geeft hiertoe ook 
geen aanleiding. 
 



 

 

Vragen aan Gedeputeerde Staten Antwoorden van Gedeputeerde Staten 
(ook grensoverschrijdend) aan te spreken op 
hun verantwoordelijkheden? 

 

 MIDDELBURG, 24 januari 2023 

  

Namens fracties:  Gedeputeerde Staten 

Statenleden               Drs. J.M.M. Polman 

Babijn (Partij voor Zeeland),  Drs. L.M.L.M. Prevaes 

Flameling (PvdA),  

Lernout (50PLUS)  

Walraven (GroenLinks)   
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