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*2167822*
Onderwerp

Provinciale Staten

Vaststelling Zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012,
verbod op varend ontgassen.

18 april 2018
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

Lelystad

1. De Zesde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vast te stellen.

30 januari 2018
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

De activiteit behoort tot programmaonderdeel '1.1 Ruimtelijke ontwikkeling'
van het programma 'Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid’.

2167822
Inlichtingen

D. Valkenburg
3.

Eerdere behandeling

Op 8 november 2017 hebben uw Staten het ontwerp van de Zesde wijziging
van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna:
Zesde wijziging VFL 2012) vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De ontwerpverordening heeft vervolgens na bekendmaking daarvan in de Flevolandse huis-aan-huisbladen van 14 november 2017 tot en met 3 januari 2018 ter
inzage gelegen. Daarnaast is de ontwerpverordening toegezonden aan diverse
overheden en belangenorganisaties. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
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4.

5.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Op basis van artikel 143 van de Provinciewet worden provinciale verordeningen door Provinciale Staten vastgesteld.

Commissie Ruimte:

Verdere behandeling PS

-----------------------------------

Na besluitvorming over dit statenvoorstel is er geen verdere betrokkenheid
van uw Staten.
6.

Korte toelichting op voorstel

Uit het oogpunt van bescherming van mens en natuur is het wenselijk om varend ontgassen door binnenschepen op Flevolandse wateren te verbieden.
Landelijke regelgeving daarvoor laat te lang op zich wachten. Voorliggende
Zesde wijziging van de VFL 2012 voorziet in een regeling van dit verbod.

Statenvoorstel

7.

Beoogd effect

Een Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 (hierna: VFL 2012) die
mens en natuur beschermt tegen de schadelijke gevolgen van (verhoogde)
concentraties benzeen in de lucht.
8.

Argumenten

1.1 De Zesde wijziging van de VFL 2012 kan ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerp worden vastgesteld.
Van 14 november 2017 tot en met 3 januari 2018 heeft het ontwerp terinzage
gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
1.2 Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om de Zesde wijziging van de
VFL 2012 na terinzagelegging vast te stellen.
Op basis van artikel 143 van de Provinciewet worden provinciale verordeningen na terinzagelegging door Provinciale Staten vastgesteld. De VFL 2012 is
een provinciale verordening.

28 maart 2018
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9.

Kanttekeningen

1.1 Het verbod op varend ontgassen is een provinciale kop op landelijke regelgeving.
In juni 2017 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI in Straatsburg overeenstemming bereikt over het instellen van een internationaal verbod op varend ontgassen. De
implementatie van dit verbod in landelijke wetgeving duurt naar verwachting nog minimaal 3 tot
jaar 6 jaar. Eén en ander betekent dat de Zesde wijziging van de VFL 2012 tijdelijk van karakter zal
zijn.
1.2 Het verbod op varend ontgassen leidt tot extra kosten voor verladers en/of vervoerders.
De keuze van de te treffen maatregelen en de omvang daarvan berust primair bij marktpartijen. Dit
wijzigingsbesluit zal kunnen leiden tot een toename van de kosten van het vervoer van benzeen en
benzeenhoudende koolwaterstoffen. De kosten zijn geschat op tussen de 1.200 tot 3.000 euro per
schip per vracht. Deze kosten zijn in ieder geval bij het benzinevervoer zonder veel moeite gedragen. De extra kosten wegen niet op tegen de belangen van bescherming van mens en natuur.
10.

Bijlagen
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