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Beantwoording schriftelijke vragen ex

art. 47 RvO aan het College van GS,

betreffende ontgassen

Geachte heer Van Reenen,

ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording

hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.

Toelichtinq:
per 1 maart 2017 ishet ontgassen van restladingdampen vanaf binnenschepen in de provincie Utrecht

verboden. op zaterdag g seîtember 2018 verscñeen er een artikel in het AD in de editie Utrecht-Zuid (pag. 11)

waarin inwon'ers van Viañen, Lopikerkapel, Lexmond en lJsselstein aangeven dat zij nog steeds stank ervaren

omdat binnenvaartscnepen nog steeos op de Lek ontgassen en dat hierop geen handhaving plaatsvindt'

Tevens wordt in het bedbebe a-rt¡fel meld¡ng gemaakt dat klagende inwoners van de RUD een brief krijgen

waarin staat dat er niet gehandhaafd wordt op het verbod'

1 . ls het juist dat bewoners van de RUD een brief krijgen met de inhoud dat er niet wordt gehandhaafd?

Antwoord:
Bewoners die klagen krijgen volgens de gehanteerde protocollen antwoord van de RUD. In dit

antvvoord is receãt ¡ncid'õnteel aângegeven dat er niet wordt gehandhaafd omdat'de waterpolitie

andere pr¡or¡ti¡ien heeft gestetd eñ geen uitvoering geeft aan het toezicht op (en mogeliike handhaving

van) het varend onfgassen van binnenvaaftschepen''

2. ls het juist dat de politie te water niet handhaaft op het ontgassingsverbod omdat ze andere prioriteiten

stellen?

Antwoord:
bã?ffiørc Þn dete juist. Een van de kerntaken van de Landeliike Eenheidl van de politie is het

houden van toezicht oþ zowel de beroeps- als recreatievaart. Om de veiligheid op het

hoofclvaarwegennet te bewaken, heeft de LE aangegeven dat.er in het .zomerseizoen 
meer aandacht

öesfeed *orãt aa, de recreatievaart en dan met name controle op snelheid,

1 De Dienst Waterpolitie is bij de vorming van de Nationale Politie ondergebracht bij de landelijke eenheid dienst
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atcoholgebruik en overlast van o.a. ietski's in recreatiegebigden..ltg gevolg van deze prioritering en de

b,escn¡iøare (boot)capaciteit kan hét voorkomen dat de potitie nie! in allg gevallen adeq.uaat kan

l"ãgiràn op metcingän van stankoverlast die mogetiik veroorzaakt wordt door overtreding van het

ontgassingsverbod.

ls het juist dat de handhavers van Rijkswaterstaat die ook op de Lek surveilleren niet op het ontgassen

handhaven?

Antwoord:-ffi 
is het in het algemeen niet gangbaar riiksambtenaren.een.toezichthoudende rol toe te

kennen in het kader van dle handhaving van provinciale regetgeving. van tækomstig belang iq {at de

minister van tnfrastructuii en Waterstãat en'de milieugedepulegrden y1n Noord'Holland, Zuid-Holland'

flirec,ht, Noord-Brabant, Zeeland, Flevoland, Overiissel 
-en 

Gelþrlan! het initiatief hebben genomen

loi A" opi¡"nt¡ng van Aó iãiXforó" Varend Onfgaséen. De taskforce heeft de opdracht gekregen om

ã*oo, i" ,orgã, dat de niiuie regelgeving zõsoepel mogel¡k ka.n worden ingevoerd' De ambitie is

d"idrinip"óu" teeromieiing en-rránspõrt (LT) en Riikswaterstaat (RwS) dan ook een rol gaan

li"iin in het kader vanáe ha-ndhaving op het ontgassingsverbod'

Hoe gaat GS er nu voor zorgen dat dergelijke situaties in de provincie niet meer voor komen en de

inwoners nu echt van de stank af zijn.

Antwoord:

-Met 

lret prorirciale verbod hebben we, net als andere provincle1, bewust vooruit willen lopen op de

i"rirlüi, 
""npax, 

o^üt ¿¡i meàr fiid'vergde.Die aanpak zat uiteinde.liik wel meer mogeliikheden

bieden. onze'inzet heeft opgeteverd dat net Riik meer inzet toont op dit thema'

Vanuit de eerder genoemüã fas*torce is/worri't een pakket aan maatregelen voorbe.reid. en uitgevoerd

op iet geb¡ed vaã benodigde infrastructuur vo.or dampverwerking, toeicht en handhaving, financiering

en administratieve ,erwàíXiÃg, àß voorbereiding van het landetijke verbod. Met de invoering van de

verboden wordt een orl"igí¡ix" emissiebron ãangepaft, waardool ggn belangriike bildrag9 wgrdt

geleverd aan scnonere iiiËt,'veitiger arøeidsomstándigheden in de..binnenvaart en bü terminals en het

iár^ùa* van onnodige-j"ionii""ianiti*'s voor omwonenden. Wiiverwachten dat door dit pakket

aan maatregeten het ,áË"{i"¿r"g iàn net verbod op varend 9nfæs9e1 verder zal worden bevorderd

en dat door de uitbreiding ván deþrovinciale verboden naar één landeliik verbod in 2020 het 
^

ái,entvoudiger wordt tegeí overtreders op te treden. Het tandeliike verbod moet zorgen voor 98 procent

minder ultstoot van deze schadetiike stoffen in 2023'

Recenf rs door de Tasdorce aan\e minister verzocht om vooruitlopend op de implementatie van het

sàleepsan als totenøesluilipaciteit ter beschikking te stellen o.m de provincies te ondersteunen bii

lõ"¿"int en nandhavini. Oi m¡n¡ster neeft toegezegd dat vanaf ianuari ILT'RWS in gezet kunnen

worden voor thematische handhavingsacfies'
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