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Oostburg, 28 januari 2021,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde
van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
aangaande: ,,Sleper beschermt windmolens op zee tegen schepen.” (PZC
d.d. 13-01-2021).
Toelichting
In het betreffende artikel lezen wij: ,,Een speciale sleper moet de windmolens
voor de Zeeuwse kust beschermen tegen aanvaringen. Het vaartuig ligt sinds
kort permanent op een strategische positie vlakbij windpark Borssele, dat sinds
vorig jaar in gebruik is.
De inzet van de Alp Ace bij het windpark is een tijdelijke oplossing. Het
verwervingsproces voor het permanente vaartuig die de taken de komende tien
jaar zal vervullen, loopt nog.”
Dat roept bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een
aantal vragen op.
Vragen
1. De Alp Ace fungeert sinds 1 januari als ‘noodhulpsleper’ staat in het
artikel. Graag vernemen wij van uw college of de veiligheid voor 1
januari jl. dan wel afdoende was gewaarborgd? Zo nee, willen wij weten
wie daarvoor verantwoordelijk was/waren en wie er dan aan de bel
getrokken heeft?

2. Kan uw college helderheid verschaffen of het windpark Borssele ook
blinde vlekken op de radar van schepen kan veroorzaken, wat tot
bijkomende veiligheidsproblematiek kan leiden?
3. Kan uw college inzicht verschaffen in de kosten die gemoeid gaan met de
genoemde inzet van die tijdelijke ‘noodhulpsleper’ (24 uur per dag) en
welk bedrag aan investering er wordt uitgetrokken voor het toekomstige
permanente vaartuig met bemanning dat de taken de komende tien jaar zal
vervullen en hoe hoog de vervolgkosten na die tien jaar worden geraamd?
4. De sleper wordt ook ingezet voor andere taken van de Kustwacht, zoals
zoek- en reddingsacties lezen wij. Kan uw college aangeven hoe de
veiligheid, in afwezigheid van de sleper ten tijde van een andere inzet,
gewaarborgd wordt; m.a.w. is er in een back-up voorzien?
5. In het betreffende artikel lezen wij verder, dat op dat deel van de
Noordzee veel scheepvaartverkeer is, vooral vanwege de nabijgelegen
havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen. Is uw college met de
Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening, dat
het windpark (Borssele) dan eigenlijk op een onverantwoorde locatie is
gebouwd? Zo nee, waarom niet?
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter

