Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Temmink (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 284.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Provinciaal verbod
ontgassen
(ingekomen 22 november 2018)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Kent GS het bericht dat de minister provinciale verboden op varend ontgassen van
benzeen niet rechtsgeldig acht?

1.

Ja.

2. Groenlinks gaat er vanuit de het besluit
rechtsgeldig is. Deelt GS, ondanks opmerkingen van de minister, die mening?

2.

Wij gaan ervan uit dat het provinciaal verbod
rechtsgeldig is.

3. Op welk juridisch kader is het provinciaal
ontgasverbod gestoeld?

3.

Wij ontlenen onze bevoegdheid aan de Wet
Milieubeheer. Het verbod zelf is opgenomen
in de Omgevingsverordening.

4. Hoe is handhaving in onze provincie geregeld?

4.

De handhaving van het provinciale ontgasverbod is in handen van de Landelijke Eenheid
(LE). De LE controleert al of schepen zich
houden aan bestaande wetgeving voor gevaarlijke stoffen op het water. Zij nemen het
provinciale verbod mee in de controle. Dit gebeurt ook in Utrecht en Gelderland. Voor 2019
heeft de minister toegezegd de handhaving
op ontgassen mee te nemen in een thema-actie van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

5. Hoeveel processen verbaal zijn er opgemaakt sinds de instelling van het provinciaal verbod in Zeeland?

5.

Uit gegevens van de politie blijkt dat er één
proces verbaal is opgemaakt en er zijn enkele
waarschuwingen uitgedeeld.

6. In hoeverre zijn er inmiddels binnen de pro- 6.
vincie (plannen) om veilig aan wal/gecontroleerd te ontgassen? En hoe vaak wordt
daar gebruik van gemaakt?

In oktober 2018 hebben wij voor een ontgassingsinstallatie een vergunning verleend aan
een bedrijf in Terneuzen. Binnenkort zullen
daar de eerste ontgassingen plaats kunnen
vinden.

7. Kan GS aangeven wanneer en hoe zij bij
de minister heeft aangedrongen op een
snel nationaal verbod, uiterlijk per 1 januari
2020, op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen? Is GS
bereid dit op korte termijn (nogmaals) indringend te doen? Zo nee, waarom niet?

In de afgelopen jaren hebben wij daar vaker
op aangedrongen. Recent hebben wij via de
voorzitter van de Taskforce varend ontgassen
overleg gehad. Uit de brief van de minister
(IENW/BSK-2018/259592) blijkt dat zij verwacht dat de eerste fase van het verbod in
2020 ingaat. Deze brief zullen wij naar uw
Staten doorzenden.

7.
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