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Middelburg, 7 november 2017
Geachte voorzitter,
In uw vergadering van 9 juni 2017 is een motie van de SP om in gesprek te gaan met verladers,
belanghebbenden en betrokkenen om te stimuleren dat er voor Zeeland praktische
ontgassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, aangenomen.
Aan deze motie hebben wij invulling gegeven. In de zomerperiode hebben wij een overleg georganiseerd
tussen overheden en ondernemers die een ontgassingsinstallatie willen ontwikkelen in de gemeente
Kapelle. Tijdens het overleg hebben partijen kennis genomen van het initiatief en de regelgeving. De
initiatiefnemers werken de plannen nu verder uit.
Op 14 september is er door de samenwerkende provincies in Rotterdam een congres over het thema
varend ontgassen georganiseerd. Alle partijen met belangen in het ontgassingsdossier zijn bij elkaar
gebracht en er is veel kennis uitgewisseld. De ontwikkeling van ontgassingsinfrastructuur was een
belangrijk onderdeel van het congres.
Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 12 mei 2017 is toezegging nummer 40 gedaan:
'Voor die gevallen waarbij varend ontgassen in de regio, op het traject Vlissingen-Terneuzen, niet
'regulier' mogelijk is, wil ik met de branche in gesprek over specifieke ontheffingsmogelijkheden.'
Met de invulling van motie 44 in juli 2017 (verlenen van vrijstelling op het verbod op varend ontgassen tot
uiterlijk 1 juli 2018) hebben wij tevens invulling gegeven aan deze toezegging.
Wij stellen voor de motie nummer 43 en toezegging nummer 40 af te voeren.
Met vriendelijke groet,
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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