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1. De vaartuigen van RWS varen vrijwel dagelijks over de Westerschelde en in de
havens. Wij hebben daarom voorgesteld om ze uit te rusten als snuffelboot.
Gedeputeerde Van der Velde zou dit met RWS opnemen. Zijn hier al resultaten
geboekt?

Op meerdere momenten heeft vorig jaar zomer overleg met RWS
plaatsgevonden. RWS stond er positief tegenover, m.b.t. formele
instemming en het oplossen van enkele technische beperkingen stond
nog een vervolgactie open. Vervolgens is de levering van de
meetsensoren door het wereldwijde chiptekort vertraagd. Alle
beschikbare sensoren zijn t/m maart ingezet voor het scholenproject. Wij
zullen na de levering van de nieuwe sensoren in mei opnieuw contact
opnemen met RWS en hier een verder vervolg aan geven.

2. Op het dashboard valt te lezen dat in Zeeland de landbouw vrijwel niet wordt
meegenomen in het SLA. De enige maatregel is een voornemen tot een schoner
machinepark. Voor alle andere mogelijke maatregelen (informeren
toezichthouders, integrale brongerichte reductie, inzet meetsensoren, sector
afspraken reductie fijnstof, vernieuwing emissie-eisen, uitvoeren CHWexperiment, warme sanering varkenshouderij) staat dat deze “niet van toepassing”
zijn. In veel andere provincies gebeuren deze zaken wel. Kan een toelichting
worden gegeven waarom bij het onderdeel landbouw vrijwel alles “niet van
toepassing” wordt verklaard?

Veel maatregelen in de sector landbouw van het SLA zitten in aan de kant
van de veehouderijen waar in Zeeland de akkerbouw veel sterker is
vertegenwoordigd.
In eerste instantie is gekeken naar welke maatregelen het meest effectief
kunnen zijn en op basis daarvan is het eerste SLA uitvoeringsplan
vastgesteld. Voor veehouderij was de inschatting dat dit voor Zeeland
geen tot weinig op zou leveren.

3. Wat is de stand van zaken m.b.t. het verbod op varend ontgassen en reduceren
emissies door VTH? In het dashboard staat dat deze maatregel al in 2020 effect
had; klopt dat?

Het CDNI verdrag is nog niet door alle landen geratificeerd. Zwitserland
zal dit pas medio 2023 ondertekenen. Een dergelijk verdrag treedt een
half jaar na ondertekening in werking.
Tot die tijd onderzoeken we binnen Zeeland welke stappen we kunnen
zetten om het varend ontgassen te ontmoedigen en de sector te
stimuleren om gebruik te maken van ontgassingsinstallaties. Zo is bij
EVOS een installatie (eerst een pilot, nu definitief) vergund.

