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DATUM 26-11-2018 

AAN De leden van de Commissie MME 

VAN GS - gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Voortgang Ontgassen 

Gezien de vele discussies in de media (onder meer Opinie NRC van 21 november jl.)  over het Varend 

Ontgassen wil ik u hierbij kort informeren over de stand van zaken.  

 

Mede naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander van een paar weken geleden is er de afgelopen tijd veel 

aandacht geweest in de media over het Varend Ontgassen. De berichtgeving heeft geleid tot Kamervragen aan 

de minister van I&W over dit onderwerp. In de beantwoording heeft de minister uitspraken gedaan over de 

rechtsgeldigheid van de provinciale verboden en de gevolgen daarvan voor toezicht en handhaving op 

Rijskvaarwegen.    

Als samenwerkende provincies hebben we hierover contact gehad met de minister, om ons standpunt en onze 

zorgen hierover kenbaar te maken.   

 

Tijdens het Algemeen Overleg Transportraad van afgelopen week heeft de minister in de Tweede Kamer gezegd 

dat rijk en provincies samen aan de slag zijn om het beleid vorm te geven en dat de implementatie van het 

nationale ontgassingsverbod vanaf 2020 is voorzien. 

 

Omdat er toch nog andere vragen waren heeft de minister beloofd vóór het AO Maritiem (op 6 december) met 

een uitgebreide brief te komen, waarin ze alles nog een keer zal uitleggen. Naar aanleiding van ingediende 

moties herhaalde de minister dat ze er echt alles aan gaat doen om te kijken ‘wat we kunnen doen om dingen te 

bespoedigen’.  

 

In de brief zal de minister toelichten hoe toezicht en handhaving er in de loop naar 2020 uit zal zien. Er zijn 

hierover afspraken gemaakt in de taskforce varend ontgassen, die hiervoor door ministerie, provincies en 

bedrijfsleven is opgericht en waarin wordt samengewerkt door partijen om sluitende preventie en handhaving 

mogelijk te maken inzake het ontgassen. Er is hier een stelsel van afspraken gemaakt, onder meer over inzet van 

varende capaciteit van ILT en RWS, in samenwerking met de Landelijke Eenheid.  

 

Ik zal u op de hoogte houden van de verdere stand van zaken. 

 


