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DATUM 10-10-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP PMV 

 

Tijdens de bespreking van de PMV in de vergadering van MME van 3 oktober jl. waren er nog twee vragen over 

het onderdeel ontgassen en een constatering van een fout in de toelichting op het onderdeel stiltegebieden.  

Graag wil ik u bij deze nader hierover informeren, ten behoeve van de bespreking van dit onderwerp in PS op 31 

oktober a.s. 

 

1. Ingangsdatum van het ontgassingsverbod:  

 

Het voorstel is, om diverse redenen, het Utrechtse ontgassingsverbod tegelijkertijd met het verbod in Noord-

Holland (gepland op 1 maart a.s.) in te laten gaan. Ten eerste is het idee om hiermee meer eenduidigheid 

richting de sector te creëren en om een tijdelijk waterbedeffect richting Noord-Holland te voorkomen.  

Bovendien kunnen we dan samen met Noord-Holland een brede communicatie over het verbod organiseren. 

Het is belangrijk voor zowel burgers, bedrijven en mede- overheden dat er tijdige en eenduidige informatie 

over het verbod komt.  We willen dat de binnenvaartsector goed geïnformeerd wordt over het verbod om 

daarmee ook een preventieve werking te hebben. Een zorgvuldig communicatietraject voorafgaand aan het 

verbod is dan ook essentieel.  

Verder streven we ernaar dat er bij de ingangsdatum van het verbod ook een ontgassingsinstallatie in 

Amsterdam operationeel is. Ondertussen is echter duidelijk dat de vergunningverlening (door het rijk)  voor 

de ontgassingsinstallatie Don Quichotte niet soepel verloopt en dat heeft mogelijk ook consequenties voor de 

geplande ontgassingsinstallatie in de haven van Amsterdam. Er zijn nog gesprekken hierover gaande.. 

Mocht een ontgassingsinstallatie in de haven van Amsterdam gedurende een korte tijd nog niet operationeel 

zijn, dan moet de binnenvaart meer dedicated en compatibel varen.     

In verband met bovenstaande redenen heb ik met mijn collega van de provincie Noord-Holland afgesproken 

om te kijken naar een gelijktijdige invoering van het verbod. Ik wil hier vooralsnog aan vasthouden.  

Mocht de besluitvorming in Noord-Holland onverhoopt vertraging oplopen, zodat het ontgassingsverbod in 

Noord-Holland niet op 1 maart 2017 in werking  zal treden, dan zal de Utrechtse milieuverordening toch op 1 

maart 2017 in werking treden. Wellicht kan dit wel gevolgen hebben voor de informatieactiviteiten.  

 

2. Invoering verbod voor andere (zeer zorgwekkende) stoffen:  

 

U hebt gevraagd of het ontgassingsverbod ook voor andere stoffen ingevoerd kan worden. Op basis van de 

voorliggende aanpassing van de PMV kunnen deze stoffen bij besluit van GS worden aangewezen. Naar 

aanleiding van uw vraag wil ik de komende tijd laten onderzoeken wat het betekent om ook een 

ontgassingsverbod voor zeer zorgwekkende stoffen in te voeren.  Ik zal nagaan om welke hoeveelheden het 

hierbij gaat,  en wat een verbod in milieuhygiënisch opzicht en voor de vervoerssector zou betekenen.  De 

andere provincies zijn hier nog niet mee bezig, maar gezien het belang voor de gezondheid ben ik zeker 

bereid om een en ander te verkennen. 

 

3. Fout in toelichting stiltegebieden:  

 

In de algemene toelichting op de wijziging van de PMV staat onder 9.2 op pagina 23 ‘Het ligt overigens niet 

in de verwachting dat ontheffing niet zal worden verleend voor het afsteken van vuurwerk in het stiltegebied 
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tijdens de gondelvaart.’ Tijdens de vergadering werd terecht opgemerkt dat de dubbele ontkenning een fout 

lijkt en is verzocht om een stelligere formulering.  

Het Statenvoorstel dat is aangeboden ter besluitvorming in de PS vergadering op 31 oktober is op 

onderstaande wijze aangepast: 

 ‘Gedeputeerde Staten zullen overigens geen ontheffing verlenen voor het afsteken van vuurwerk in het 

stiltegebied tijdens de gondelvaart.’ 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  


