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Geachte heer Janssen,


Omdat Rotterdam veel belang hecht aan een gezonde leefomgeving voor de mensen

die er wonen, werken en verbtijven is het verbeteren van de luchtkwaliteit voor ons

een belangrijke priortteit. En omdat de stad en de haven onlosmakelijk met elkaar

verbonden zijn, is verschoning van de scheepvaart daarbij een belangrijke schakel.

Om die reden ben ik dan ook nog steeds verheugd dat de provincie Zuid-Holtand in

2015 het voortouw heefl genomen met de invoering van een provindaal verbod op

varend ontgassen.


Vooruitiopend op de invoering van een nationaal verbod heb ik de minister gevraagd

om het verbod op het varend ontgassen per 1 augustus 2019 effectief te handhaven

in de regio Rotterdam, mede op basis van het vigerende provinciale verbod in Zuid-

Holland.


Aanvullend zou ik de provincie willen vragen om mee te werken aan het op korte

termijn laten slagen van een test met een of meer ontgassingsinstallaties in onze

regio en eventuele beperkingen weg te nemen die de uitvoering van een dergelijke

pilot belemmeren. De verkregen inzichten met deze pilot kunnen gebruikt worden voor

de verdere ontwikkeling van de vergunningveriening en bij het toezicht en de

handhaving van het verbod.


Daamaast zou ik u willen vragen om de inventarisatie van de ontgassingsinstallaties

die DCMR momenteel uitvoert in het Rotterdamse havengebied met mij te delen,

zodat we eventueei gezamenlijk in gesprek kunnen gaan met betrokken inrichtingen

en/of bedrijven om te verkennen welke rol zij kunnen spelen bij het ontgassen van

schepen.


*
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Rotterdam beschouwt de binnenvaart als een essentieel onderdeel van de logistieke

keten voor brandstoffen, maar de handelingen van deze sector mogen nooit ten koste

gaan van de gezondheid van de mensen die op en nabij onze watenA/egen wonen,

werken en verblijven. Ik spreek de hoop uit dat belemmeringen voor het realiseren

van ontgassingscapaciteit zo spoedig mogelijk kunnen worden weggenomen en dat

varend ontgassen snel tot het vetleden gaat behoren.


Met vriendelijke groet


Amo Bonte


Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie
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