
Technische vragen van de Partij van de Arbeid bij MME agendapunt 2.1 Wijziging PMV m.b.t. varend 

ontgassen en stiltegebieden 

Vraag 

Kan worden aangegeven waar de binnenschepen in of nabij Utrecht wel mogen ontgassen, nu een 

verbod wordt ingesteld op het ontgassen op de vaarwegen. Zijn hiervoor voorzieningen voor de 

schepen beschikbaar? 

Antwoord 

Voor het ontgassen is een aantal alternatieven beschikbaar:  

- Dedicatievaart: hierbij wordt het schip voorzien van dezelfde lading en is ontgassen niet 

nodig 

- Compatibel varen: wanneer de nieuwe lading van een schip compatibel is met de vorige 

lading, dan zijn de restladingdampen niet negatief van invloed op de nieuwe lading. 

Ontgassen is dan ook niet nodig 

- Ontgassen door middel van een ontgassingsinstallatie waarbij de restdampen verantwoord 

en definitief worden verwerkt. Een installatie in Moerdijk is op dit moment reeds in gebruik. 

Verder wordt  er naar verwachting een schip (‘Don Quichot’) met een mobiele 

ontgassingsinstallatie dit najaar in de haven van Rotterdam in gebruik genomen en verder 

zijn er plannen  voor een ontgassingsinstallatie in de haven van Amsterdam 

 Vraag 

      Is de sector betrokken geweest of vooraf geïnformeerd over de maatregel? 

      

     Antwoord 

Er is ambtelijk overleg geweest  van de provincie Utrecht met de sector. Daarnaast is het 

ontwerpbesluit tot wijziging van de PMV met bijbehorende toelichting en de bekendmaking van de 

terinzagelegging van het ontwerp verstuurd naar de betrokkenen in de sector.    

Vraag 

In de Statenbrief wordt verwezen naar het rapport van CE Delft; Varend Ontgassen in Beeld. Dit 

rapport ontbreekt echter bij de stukken. Kan dit alsnog worden toegestuurd? 

Antwoord 

Het rapport is inmiddels online geplaatst. U bent hierover geïnformeerd door de griffie. 

 

Vraag 

Voor welke locaties gelden de nieuwe ontheffingen m.b.t. de stiltegebieden en wat is hiervoor de 

motivatie?      

 



Antwoord 

Anders dan vraagsteller lijkt aan te nemen, betreft deze wijziging het toevoegen van vier 

evenementen/activiteiten waarvoor ontheffing kan worden verleend door Gedeputeerde Staten. Dit 

moet dus per geval nog vooraf worden aangevraagd door de initiatiefnemer. 

De locaties zijn aangegeven op de kaarten in bijlage 1 en 2, te raadplegen via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-2207.html. Het betreft natuurijsbanen bij Eemdijk 

(gemeente Bunschoten) en Tienhoven (gemeente Stichtse Vecht), en de gondelvaart en de intocht 

van Sinterklaas, beide over de Eemnesservaart (gemeente Eemnes). 

De motivering is opgenomen in de toelichting op het ontwerpbesluit in paragraaf 9.2, te raadplegen 

via hierboven vermelde link. Kort samengevat: het zijn bestaande activiteiten die zijn gebonden aan 

de betreffende locatie, er is geen alternatief buiten de stille kern en de verstoring is kortdurend. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-2207.html

