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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-692537170 (DOS-2018-
0007331 )

Onderwerp

Verbod op varend ontgassen door de binnenvaart; beantwoording brief wethouder gemeente

Rotterdam

Advies

1 .  Vast te stellen de brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Rotterdam over het verbod op varend ontgassen door de binnenvaart. 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de brief over het verbod

op varend ontgassen door de binnenvaart.

 

NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017

wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en de stukken.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief GS aan gemeente Rotterdam - Beantwoording brief over varend ontgassen

- Brief gemeente Rotterdam – Verbod op varend ontgassen door de binnenvaart 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 mei 2019 
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten hebben een brief ontvangen van het College van Burgemeester en

Wethouders over het verbod op varend ontgassen door de binnenvaart. In deze brief vraagt het

college van B&W de provincie medewerking op dit dossier voor verdere ontwikkeling van de

vergunningverlening, toezicht en handhaving van het verbod.

In de beantwoording van de brief gaan Gedeputeerde Staten in op de ontwikkelingen die de

provincie op dit dossier ontplooit.

 

Financieel en fiscaal kader

Omvang: niet van toepassing

Programma: het dossier Varend Ontgassen valt onder doel 1 .6 een gezonde en veilige

leefomgeving

Risico: geen bijzonderheden.

 

Juridisch kader

Gekozen is om een beroep te doen op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid

Zuid-Holland 2017 waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor het (moment van) publiceren van

het besluit, door ervoor te zorgen dat de gemeente Rotterdam als eerste kennis mag nemen van

het besluit. Publicatie kan plaatsvinden na verzending van de brief.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Niet van toepassing

 

3 Proces

 Geen bijzonderheden

 

4 Participatie

 

Vanwege de complexe situatie in het Rotterdamse havengebied is er een werkgroep met

vertegenwoordigers van de provincie, de DCMR, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf

Rotterdam ingesteld.

De werkzaamheden van deze werkgroep zal met de landelijke Taskforce worden afgestemd.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming in GS worden de publiekssamenvatting en de onderliggende stukken in het

kader van de actieve openbaarheid op de provinciale website gepubliceerd, nadat Roterdam als

eerste kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de brief..


