
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-732280571 DOS-2018-
0007331

Onderwerp

Stand van zaken dossier varend ontgassen

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken rond het verbod

op varend ontgassen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verbod op varend ontgassen.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS stand van zaken handhaving ontgassingsverbod 
2. Beantwoording statenvragen 3565 GL VVD PvdD 50PLUS CDA PvdA SP DENK D66

handhaven verbod varend ontgassen
3. GS-brief - Aanvulling beantwoording statenvragen 3565 handhaven verbod varend

ontgassen 
4. Bijlage 1 aanvullende beantwoording statenvragen 3565 - Klachten over varend

ontgassen binnenvaart 1 januari 2015 tot 18 oktober 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 april 2020 31 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de vergadering van de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen op 19 februari 2020 is bij

de bespreking van het Jaarverslag Bezwarencommissie 2018 gevraagd een voortgangsbericht

over varend ontgassen aan PS te leveren.

 

In de opgestelde brief is de stand van zaken aangegeven met betrekking tot een aantal aspecten

waar de provincie actief bij betrokken is. Het betreft met name de realisatie van de infrastructuur

van ontgassingsinstallaties en de daarvoor noodzakelijke proefnemingen van deze installaties.

Verder wordt ingegaan op de acties naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Den Haag 

van 9 september 2019 inzake een handhavingsverzoek van een bewoonster langs de Lek.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl B.T.W.: n.v.t.

Programma: Gezond en Veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s: n.v.t. 

 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het dossier varend ontgassen heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen, zowel op

landelijk als op provinciaal niveau. Eind vorig jaar, op 12 november 2019, zijn de schriftelijke

vragen 3565 die op 10 oktober 2019 zijn ingediend door GroenLinks, VVD, PvdD, 50 PLUS, CDA,

PvdA, SP, DENK en D66 over het toezicht op en de handhaving van het provinciale verbod

beantwoord. Op 17 december 2019 is een aanvullende beantwoording van deze schriftelijke

vragen naar Provinciale Staten gestuurd. Deze antwoorden zijn bij de brief voor PS opnieuw als

bijlage bijgevoegd.

 

3 Proces

 

Bij de uitvoering van de acties die in de notitie voor PS zijn aangegeven wordt nauw

samengewerkt met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, de gemeente Rotterdam en het

Havenbedrijf Rotterdam vanwege het gezamenlijke belang om zo snel mogelijk tot een landelijk

verbod op varend ontgassen te komen zodat de negatieve gezondheidseffecten als gevolg van

varend ontgassen worden geminimaliseerd.

 

4 Participatie

 

n.v.t.
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5 Communicatiestrategie

 

Provinciale Staten zullen op regelmatige tijdstippen op de hoogte worden gehouden van de stand

van zaken rond het dossier varend ontgassen. 

 


