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Onderwerp Statenbrief: Wijziging PMV betreffende ontgassen door binnenschepen en stiltegebieden 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening 
Utrecht 2013 vastgesteld, op twee onderdelen, namelijk inzake ontgassen door binnenschepen en stiltegebieden. 
Het ontwerpbesluit zal naar verwachting vanaf 19 april voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.  
 
Aanleiding 

Ontgassen: De statencommissie MME heeft gevraagd om zo snel mogelijk een verbod op ontgassen op te 
nemen in de PMV, zoals de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant dat ook hebben gedaan.  
Stiltegebieden: De PMV bevat verbodsbepalingen voor activiteiten in stiltegebieden met een 
ontheffingsmogelijkheid. Bij de recente wijziging van de PMV, vastgesteld op 7 december 2015, is aangekondigd 
dat er een wijziging in het hoofdstuk stiltegebieden zal worden voorgelegd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Ontgassen: Door het opnemen van een verbod op ontgassen door binnenschepen in de PMV wordt de 
luchtkwaliteit in de omgeving van vaarwegen verbeterd. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de aanpak van de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincies Noord-Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht hebben 
onderzoek laten doen naar het aantal ontgassingen op hun grondgebied mede in verband met de Brabantse en 
Zuid-Hollandse ontgassingsverboden. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een substantiële toename van 
het aantal ontgassingen op Utrechts grondgebied. Dit rapport "Varend ontgassen in kaart" van CE Delft is 
bijgevoegd en zal met een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu worden aangeboden. Daarbij 
wordt aangedrongen op inwerkingtreding op korte termijn van een (inter)nationaal verbod. Ook wordt de 
staatssecretaris verzocht vooruitlopend hierop om medewerking op het gebied van toezicht en handhaving. Uit 
het onderzoek van CE Delft blijkt dat het totaal aantal ontgassingen in de provincie Utrecht in 2016 naar 
verwachting zal uitkomen op 190-650.  
 
Stiltegebieden: De PMV bevat verbodsbepalingen voor activiteiten in stiltegebieden met een 
ontheffingsmogelijkheid. Voor de stille kern kan GS geen ontheffing verlenen, op een beperkt aantal 
uitzonderingen na. Het is wenselijk enkele uitzonderingen toe te voegen. Na overleg met gemeenten wordt 
voorgesteld vier extra activiteiten in de stille kern onder de uitzonderingsbepaling te laten vallen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 



 

  

 

Ontgassen: De wijziging van de PMV zal leiden tot het verminderen van uitstoot van voor de gezondheid 
schadelijke benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de nabijheid 
van vaarwegen.  
Stiltegebieden: Mogelijk maken van een beperkt aantal activiteiten in de stille kern van de stiltegebieden.  
 
 
Financiële consequenties 

De kosten voor toezicht en handhaving zullen bij het feitelijke voorstel voor de aanpassing van de PMV in beeld 
worden gebracht. Momenteel wordt in overleg met Rijkswaterstaat onderzocht wat de meest geschikte manier 
van toezicht en handhaving is en wat de bijbehorende kosten zijn. Wij verwachten dat de kosten kunnen worden 
gedekt binnen de huidige budgetten. Het opnemen van een verbod zal een preventieve werking hebben. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging van 6 weken zienswijzen indienen. Het ontwerpbesluit 

wordt tevens voor commentaar toegezonden naar de betrokkenen. De zienswijzen zullen worden verwerkt en dan 

zal het statenvoorstel in juli aan GS worden voorgelegd, ter bespreking in en Provinciale Staten na de zomer. 

Vervolgens is de inwerkingtreding na publicatie in het Provinciaal blad.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


