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2022Z03470 

Vragen van de leden De Hoop (PvdA) en Kröger (GroenLinks) aan de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat over het containerverlies van de Marcos V 
boven de Waddeneilanden (ingezonden 23 februari 2022). 

Vraag 1
Vindt u het ook volstrekt onacceptabel dat er nu alweer containers overboord 
zij gegaan rond de Waddeneilanden? 

Vraag 2
Hoe staat het met de opsporing van de 26 containers? 

Vraag 3
Betaalt de reder alle kosten die gemaakt moeten worden om de containers op 
te sporen en te bergen? 

Vraag 4
Wat vindt u ervan dat er gevaren wordt boven de Wadden tijdens een 
uitzonderlijk zware storm als Eunice? 

Vraag 5
Waarom liet de Kustwacht de Marcos V via de Noordelijke route varen, terwijl 
ook deze route volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) niet veilig is 
tijdens een storm? 

Vraag 6
Vindt u ook dat de Kustwacht de bevoegdheid moet hebben om tijdens een 
zware storm in te grijpen als schepen langs de Wadden willen varen? 

Vraag 7
Bent u het eens dat een containerschip dat vaart tijdens windkracht 10 à 11 
met golven van 4,5 meter hoog een concrete en ernstig dreiging van 
(milieu)schade met zich meebrengt? Zo ja, ben u het dan eens dat er volgens 
de Wet bestrijding maritieme ongevallen maatregelen getroffen mogen 
worden in het kader van scheepsveiligheid en de bescherming van het 
mariene milieu op grond van de interventiebevoegdheid? 
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Vraag 8
Vindt u ook dat de Kustwacht in ieder geval moetadviseren om zowel de 
zuidelijke als noordelijke vaarroute niet te nemen, maar bijvoorbeeld om 
ergens te ankeren of met lage snelheid «met de kop op de golven» te gaan 
liggen? 

Vraag 9
Welke acties heeft u ondernomen om internationale afspraken aan te passen 
ter bescherming van het Waddengebied? Wat is het resultaat daarvan? 

Vraag 10
In welke mate kunt u de PSSA-status (Particularly Sensitive Sea Area) nog 
gebruiken om de Waddenzee te beschermen voor containerverlies, zoals de 
OVV adviseert? 

Vraag 11
Begrijpt u dat veel mensen denken dat de overheid, door containervaart 
tijdens storm toe te staan en gasboringen onder de Waddenzee te accepte-
ren, economische belangen boven het ecologisch belangen van het Wadden-
gebied stelt? 

Vraag 12
Wat is uw plan om ervoor te zorgen dat containerverlies in het Waddenge-
bied niet meer voorkomt? 

Vraag 13
Waarom duurde het bij de vorige storm vele uren voordat een sleepboot 
werd gemobiliseerd, toen de Julietta D een ander schip en een transforma-
torstation ramde en op een haar na windmolens en een waterstofstation 
miste? 

Vraag 14
Wat waren de gevolgen geweest als de Julietta D een gasplatform of 
waterstofstation had geramd? 

Vraag 15
Wordt de infrastructuur op zee voldoende beschermd tegen (stuurloze) 
schepen tijdens storm?
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