Provinciale Staten
Zaaknummer: 102599
Vragen van het statenlid W. Willemse en G. Lernhout (50Plus) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 238.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Handhaving varend ontgassen en monitoring water- en luchtkwaliteit
Zeeuwse wateren:
(ingekomen: 29 oktober 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS het met 50PLUS eens dat alleen
stringentere handhaving op het varend
ontgassen effect zal hebben om het
ontgassen in de Zeeuwse wateren te
voorkomen

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Daar zijn wij het ten dele mee eens.
Zoals bekend, is het handhaven van het
provinciaal verbod in de praktijk ingewikkeld
omdat handhaven op heterdaad moet
gebeuren.
De inspectie Leefomgeving en Transport
heeft een toezichthoudende en handhavende
taak op het gebied van de ADN regelgeving,
waar een ontgassingsverbod in dichtbevolkt
gebied onderdeel van is.
Wij zetten in op een internationaal verbod op
varend ontgassen zodat er een level playing
field ontstaat met de gebieden om ons heen.
Handhaving van het (inter)nationaal verbod
zal administratief plaatsvinden en daardoor
efficiënter en effectiever zijn.

2.

3.

Is GS bereid de Waterpolitie aan te spreken
om strengere handhaving van het
ontgasverbod te bewerkstelligen.
Is GS voornemens RIVM te vragen meer
meetpunten c.q. snuffelpalen langs de
Zeeuwse waterwegen te installeren om de
luchtkwaliteit continu te monitoren.

2.

3.

Zie ook onze brief hierover van 2 november
(zaaknummer 102250).
Nee, zie antwoord op vraag 1.

Hier is onderscheid te maken in meten ten
behoeve van toezicht op en handhaving van
varend ontgassen en meten met als doel de
luchtkwaliteit te monitoren.
Monitoring:
Het meten van de kwaliteit van de buitenlucht
wordt uitgevoerd door het RIVM en valt onder
de bevoegdheid van de Minister. Het RIVM
monitort de luchtkwaliteit door een
combinatie van metingen en
modelberekeningen. Vanuit wetenschappelijk
oogpunt is de huidige verdeling van
meetstations toereikend. Desondanks
hebben wij een aanvullend meetpunt in
Sluiskil gerealiseerd. In onze brief van 20
april 2021 (zaaknummer 53826) hebben wij u
verder reeds geïnformeerd over alle

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten
metingen van de luchtkwaliteit die in Zeeland
worden uitgevoerd.
Toezicht:
Wij hebben overwogen of de inzet van extra
meetpunten langs de vaarroutes een
oplossing kunnen zijn voor de
ontgassingsproblematiek. Wij hebben
geconcludeerd dat alleen extra meten niet zal
leiden tot het verminderen van het ontgassen
maar mogelijk wel tot verplaatsing
naar gebieden zonder meetstations.
Verplaatsingen vinden wij ongewenst en wij
zijn van mening dat de
ontgassingsproblematiek (inter)nationaal
moet worden opgepakt. Tevens zijn extra
meetstations om het ontgassen op te sporen
kostbaar en maken het handhaven in de
praktijk niet eenvoudiger.

4.

5.

Is GS voornemens Rijkswaterstaat te vragen
de waterkwaliteit van Westerschelde en het
Kanaal Terneuzen-Gent op de grens van
Nederland-België meer (continue) te
monitoren zodat wij de Zeeuwse wateren
kunnen beschermen tegen te hoge
concentraties PFAS (en aanverwante
groepen) en andere milieuschadelijke stoffen
in het water.
Is GS het met 50PLUS eens dat de Zeeuwse
lucht en waterkwaliteit van groot belang is
voor de Zeeuwse economie en de
gezondheid van de Zeeuwse bevolking.

4.

5.

Zie ook onze brief hierover van 2 november
(zaaknummer 102250).
Rijkswaterstaat voert op dit moment al
monitoring uit van de waterkwaliteit. Daarbij
worden ook PFAS en andere ‘opkomende
stoffen’ gemeten.

Daar zijn wij het mee eens.
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