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Bijlagen

1

Op 12 november 2019 is de beantwoording van de Statenvragen 3565 van GL, VVD, PvdA,

50PLUS, CDA, PvdA, SP, DENK en D66 over de handhaving verbod varend ontgassen aan u

aangeboden. In de beantwoording van 12 november is de beantwoording van vraag 3

opengelaten omdat het bij elkaar krijgen van de benodigde informatie veel inspanning vergde van

de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit is nu afgerond en bij deze bieden wij u nu dus het antwoord

op deze vraag aan.

Vraag 3:

Hoeveel klachten en/of handhavingsverzoeken heeft de Provincie sinds het van kracht worden

van het Provinciale verbod op varend ontgassen sinds 2015 ontvangen? Gaarne uitgesplitst per

jaar!

Antwoord:

Het aantal klachten over mogelijke ontgassingen, ontvangen door de omgevingsdiensten in

Zuid-Holland, is opgenomen in bijlage 11. Deze klachten zijn uitgesplitst per jaar en per

locatie. Het is niet mogelijk geweest om het aantal handhavingsverzoeken te achterhalen. Dat

er sinds 2015 veel klachten zijn geweest over potentiële ontgassingen wil niet zeggen dat in

alle individuele gevallen er ook overtredingen zijn geweest van het provinciale verbod op

varend ontgassen. Het kunnen meldingen zijn geweest waarbij het uiteindelijk niet ging om

varende ontgassingen en indien het wel om varende ontgassingen ging, kunnen er ook

reststoffen van verbindingen zijn ontgast die niet onder het provinciale verbod vielen.

1 Bijlage 1 – Klachten over varend ontgassen binnenvaart 1 januari 2015 tot 18 oktober 2019
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Bij een klacht over varend ontgassen wordt nagegaan of er mogelijk sprake is van varend

ontgassen. Dit gebeurt onder andere via het e-nose netwerk. E-noses zijn

signaleringsinstrumenten. E-noses kunnen veranderingen in de luchtsamenstelling signaleren,

er kunnen geen concentraties mee gemeten worden en er kunnen dus geen overtredingen

mee vastgesteld worden, alleen een mogelijke overtreding. Indien er een vermoeden is van

varend ontgassen wordt door de meldkamer van de DCMR bekeken of er contact kan worden

opgenomen met de schipper van het betreffende schip of wordt de melding doorgegeven aan

de uitvoerende diensten van de rijksoverheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:
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