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Middelburg, 18 december 2018
Geachte voorzitter ,
In april 2018 informeerden wij u over de start van de Taskforce varend ontgassen. Op 28 mei 2018 is de
Taskforce daadwerkelijk van start gegaan met het ondertekenen van het startdocument. Daarin hebben
alle partijen afgesproken een gezamenlijke inspanning te doen om medio 2020 het vernieuwde
Scheepsafvalstoffenverdrag in Nederland te implementeren. Dit betekent dat het varend ontgassen van
benzeen en benzeenhoudende stoffen in fases (inter)nationaal wordt verboden.

Na vier maanden heeft de Taskforce de deelnemers per brief geïnformeerd over de voortgang. Een
belangrijk punt in de rapportage is dat de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd met het gewijzigde
Scheepsafvalstoffenverdrag. Ratificatie en implementatie van het verdrag kan daarmee worden gestart.
Naar aanleiding van recente aandacht voor de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp ,
heeft de minister op 5 december 2018 een aanvullende brief naar de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk
IENW /BSK-2018/2595920). Hierin geeft ze onder andere aan dat de acties van de provincies positief
hebben bijgedragen aan het tot stand komen van internationale overeenstemming voor een verbod.
Daarnaast onderstreept ze de samenwerking met de provincies en het bedrijfsleven, mede omdat
provincies nu een belangrijke rol hebben bij het mogelijk maken van ontgassingsinstallaties. Onlangs
hebben wij een vergunning verleend aan een bedrijf in Terneuzen voor het ontgassen van schepen.

Voor wat betreft toezicht en handhaving heeft de minister toegezegd in 2019 handhavingscapaciteit van
Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) beschikbaar te stellen.
De rapportage van de Taskforce en de brief van de minister treft u aan in de bijlage van deze brief.
Met vriendelijke groet ,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, vooizilter

A .W. Smit, secretaris
Bijlage: 2
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