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DATUM 18-3-2019 

AAN MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Ontgassen Zeer Zorgwekkende Stoffen door binnenschepen 

 
Bij de besluitvorming in de provincie Utrecht over het ontgassingsverbod van benzeen en benzeenhoudende 
stoffen hebt u gevraagd om ook te kijken naar andere stoffen, de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Dit zijn 
stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting 
belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Bij deze wil ik u hier graag over informeren.  
 
Voor de provincie Utrecht is nog ons provinciale ontgassingsverbod van kracht, waarover wij voor de toezicht en 
handhaving afspraken hebben met de politie.  
Zoals ik u reeds eerder heb laten weten is medio 2017 de ontwerptekst aanvaard over een internationaal verbod 
op ontgassen in het kader van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). Op basis hiervan wordt gewerkt aan een 
landelijk verbod op het varend ontgassen, dat naar verwachting in 2020 van kracht wordt. Daarna zal gefaseerd 
over drie jaar het ontgassen van de overige stoffen worden verboden. 
Het landelijk ontgassingsverbod richt zich eerst op benzeen en benzeenhoudende stoffen. Vervolgens wordt het 
uitgebreid naar ladingstromen die meer dan 10% benzeen bevatten en tot slot worden in fase 3 (vanaf 2023) nog 
13 ladingsoorten toegevoegd aan het verbod. Bij de invoering van de derde fase van het ontgassingsverbod zal 
worden geëvalueerd, of de nu beoogde lijst met verbodsstoffen nog verdere aanvulling behoeft. 
 
Vooruitlopend op deze evaluatie is op verzoek van de Taskforce Varend Ontgassen, waarin Rijk, provincies, 
havenbeheerders en het bedrijfsleven samenwerken om de implementatie van het gewijzigde CDNI te 
coördineren, door Rijkswaterstaat onderzocht in hoeverre het toekomstige ontgassingsverbod ook de emissies 
van de ZZS zal beperken. Conclusie van dit onderzoek is dat globaal gesproken 95% van de vervoerde ZZS 
stoffen onder het internationale ontgassingsverbod vallen. In de Taskforce is afgesproken dat de analyse van het 
vervoer van ZZS-stromen wordt meegenomen in de evaluatie van het ontgassingsverbod.  
 
  
 
 


