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Raadsvragen 
 

Omschrijving Aankruisen welk soort 
vraag het betreft 

 
Schriftelijke vragen 
 

x 

 
Technische / procesmatige vragen (n.a.v. informatienota´s, agendapunt nr: ) 
 

 

 
Technische / politiek bestuurlijke vragen van raadsleden (n.a.v. agendapunt 
in RTG   ) 
 

 

 
Mondelinge vragen van raadsleden (art.41 lid 2 RvO) 
(Rechten van de Raad) 
 

 

 
 
Onderwerp   : Artikel Gelderlander over het lozen van benzeengas op de Waal.  
(één onderwerp per formulier) 
 
Datum indiening  : 23 oktober 2018  
 
Indiener (Naam en fractie) : SP Willeke van Ooijen  
 
 

Inleiding / Aanleiding 
Vandaag (23-10-2018) verscheen in de Gelderlander het bericht dat benzeentankers, dagelijks varend over de 
Waal en Rijn, illegaal kankerverwekkende stoffen lozen dmv van uitstoting. Deskundigen maken zich zorgen 
om de volksgezondheid door deze vorm van milieucriminaliteit. De tankers steken vanuit Duitsland massaal de 
grens bij Lobith over om hier giftige gassen te lozen. In Duitsland wordt namelijk streng gecontroleerd op dit 
varend ontgassen, maar in Gelderland niet, ondanks een vorig jaar ingesteld verbod. 
https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-
waal~a7ebac6e/  
 
De SP wil daarover de volgende schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W: 
 

Vraag en Antwoord 
 

1. Is het college bekend met deze vorm van milieucriminaliteit en is het college het met de SP 
eens dat deze lozingen zo snel mogelijk gestopt moeten worden?   

  
2. Is het college bereidt om bij de provincie Gelderland er op aan te dringen dat zij serieus 

werk gaan maken van het bestrijden van de illegale lozingen op een dusdanige manier dat 
hier zo snel mogelijk een einde aan komt? Kunt u dit toelichten? 

  
3. Gaat het college hierbij de samenwerking zoeken met andere belanghebbende gemeenten 

aan de rivieren in Gelderland zodat er collectief druk gezet wordt op de provincie om stevig 
in actie te komen? Kunt u dit toelichten?  

 
 
 

 

https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal~a7ebac6e/
https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal~a7ebac6e/


 

   

 
 
Indienen en wijze van afdoening door het college: 

Schriftelijke vragen Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen of 
mondeling in de raadsvergadering. 

Technische / procesmatige vragen 
over ingekomen stukken 

Indienen: tot 4 dagen voor de raadsvergadering.  
Afdoening door college: schriftelijk voor de raadsvergadering of 
mondeling tijdens de raadsvergadering. 
Indienen: binnen 4 dagen voor de raadsvergadering. 
Afdoening: schriftelijk na de raadsvergadering. 

Technische / politiek bestuurlijke 
vragen van raadsleden 

Indienen: 48 uur voor aanvang van het RTG.  
Afdoening door college: schriftelijk voor het RTG. 
Indienen: binnen 48 uur voor aanvang van het RTG. 
Afdoening door college: mondeling tijdens het RTG of schriftelijk na 
het RTG maar vóór de eerstvolgende raadsvergadering. 

Mondelinge vragen van raadsleden / 
Rechten van de Raad 

Indienen: 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering, tenzij het een 
´waan van de dag´ vraag betreft (artikel 41 Reglement van Orde). 

 


