Provincie Flevoland
Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over varend ontgassen, ingediend op 25
oktober 2021, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals
vastgesteld op 9 november 2021 (2863131).

1.

Is het College bekend met het artikel van 25 oktober 2021 van Omroep Flevoland met als titel
'Structureel kankerverwekkend gas geloosd bij Flevoland' en het artikel in De Stentor met als
titel 'Structureel kankerverwekkend gas geloosd in meren Flevoland', waarin wordt oangegeven
dat er tussen de WO en AOO keer per joor grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit
binnenvaarttankers vrijgelaten worden op het Marker- en Ijsselmeer, en dat deze cijfers
bevestigd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport?

Antwoord: Ja, het college is bekend met het artikel.
Het college heeft in mei 2017 een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft
opgesteld waarin inschattingen zijn gemaakt over het aantal ontgassingen in Flevoland
Destijds is berekend dat er op dat moment ca. 10 tot 40 lozingen per jaar zouden zijn en dat dat
er 10 keer zoveel zouden zijn, naar ca. 100 tot 400 lozingen, als er geen provinciaal verbod zou
komen. Nu dat verbod er is, is het speelveld gelijk gebleven en in principe geen reden om aan
te nemen dat het aantal lozingen vertienvoudigd zou zijn.

2.

Beschikt het College over informatie ten aanzien van het ontgassen (al dan niet varend) van
schepen op het Markermeer en op de randmeren van Flevoland? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
over welke informatie beschikt het College?

Antwoord: De provincie beschikt niet over actuele informatie over het mogelijke aantal
ontgassingen op het Markermeer en de randmeren. Deze informatie wordt niet door het Rijk en/of
de provincie gemonitord. De informatie die hierover beschikbaar is, is opgenomen in het rapport
van CE Delft uit mei 2017. (zie bijlage bij mededeling aan de Staten.)

3.

Kan deze informatie met PS gedeeld worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: PS is met een mededeling aan PS geïnformeerd over de stand van zaken.

4.

l/lZaarom heeft het Collega aan Omroep Flevoland het antwoord gegeven dat het College ervan
uitgaat dat er niet varend ontgast wordt? Indien het College de vraag van Omroep Flevoland
geïnterpreteerd heeft als 'binnendijks varend ontgassen', waarom heeft men don voor deze
interpretatie gekozen? Indien het College - zoals Omroep Flevoland mag verwachten - met haar
antwoord inderdaad varend ontgassen op het Markermeer en de randmeren heeft bedoeld, op
welke informatie is haar antwoord dan gebaseerd?

Antwoord: Het college gaat er vanuit dat er niet varend ontgast wordt op provinciale
binnenwateren, omdat dit geen hoofdroutes zijn van tankers waarbij dit 'probleem’ eventueel
speelt. Over ontgassingen op rijkswateren (IJsselmeer/Markermeer) zijn/waren geen actuele
gegevens bekend. Er wordt niet actief gemeten en er zijn geen klachten bekend die kunnen
duiden op varend ontgassen op deze wateren.

5.

De Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt de bron te zijn voor het gegeven dat er wel
degelijk en zeer frequent op het Markermeer en de randmeren ontgast wordt. Heeft het College
zelf een verificatie uitgevoerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, waarom is dan het antwoord gegeven dat er niet varend ontgast wordt?
Antwoord: De provincie heeft frequent contact met het ministerie over de regelgeving rond de
problematiek en de noodzaak voor een landelijk en internationaal verbod. ILT richt zich als
uitvoerende rijksinstantie op het toezicht en de handhaving van rijkswateren. De recente
berichtgeving over het voorkomen van ontgassen van schepen is voor de portefeuillehouder
dan ook aanleiding om in gesprek te gaan met het ministerie. Het college heeft nog geen
verificatie uitgevoerd bij de ILT. Er zijn gesprekken gaande met het ministerie en ILT waarin
deze verificatie wordt meegenomen.
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6.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt het varend ontgassen op het Markermeer
en de randmeren van Flevoland gedoogd. Op de publicatie van betreffende vaarroutes door het
Ministerie van lenM staat te lezen “Op deze kaart geeft de ILT aan welke ontgossingsroutes
volgens het ADN zijn toegestoan. Varend ontgassen mag alleen:
Wanneer dit niet door (inter)nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving wordt
beperkt.
Op de groene delen in de overzichtskaart.
Wanneer de schipper aan de ADN-voorwaorden voldoet.
Buiten havengebieden, voorhavens, sluizen en bruggen.
Bij een ontgassingsinstallatie.
Op grond van elke van de hierboven genoemde zaken zou varend ontgassen op het Markermeer
en op de randmeren van Flevoland volgens het College nu toegestaan zijn? Indien dit dan niet of
gedeeltelijk toegestaan is, op welke gronden wordt dit volgens het College dan gedoogd? 1/l/at
houdt dat gedogen in?Zijn hier ook de gegevens over toxiciteit, risico’s voor het verwekken van
kanker, maximale hoeveelheden en mogelijke recirculatie via de voedselketen in meegenomen?
Welke beperkingen heeft het College hierop van toepassing verklaard? Waar is dat dan
vostgelegd? Indien dit niet is vastgelegd, waarom niet?
Antwoord: Op de kaart is aangegeven waar varend ontgassen onder voorwaarden is toegestaan
op basis van de ADN; rekening houdend met de veiligheidsaspecten bij het ontgassen. Bij de
kaart is aangegeven dat hier geen weergave is gedaan van provinciale verboden op varend
ontgassen. Met andere woorden, de kaart geeft geen volledig beeld van alle voorwaarden die
worden gesteld aan varend ontgassen.

Er is nog onduidelijk over de bevoegdheid. De provincies zijn van mening dat de provincie
bevoegd is voor de handhaving, ook op rijkswateren. Het ministerie van lenW staat op het
standpunt dat de provincie niet bevoegd is op rijkswateren. Het Rijk geeft aan dat deze
verboden niet rechtsgeldig zijn op rijkswateren. Het Markermeer en Ijsselmeer zijn rijkswateren.

De provincie Flevoland en Zeeland hebben op 16 november aanstaande een afspraak met de
Minister van lenW om de onduidelijkheid in de communicatie over wet- en regelgeving te
bespreken en hier duidelijke afspraken over te maken. Het ministerie is en blijft in eerste
instantie verantwoordelijk, echter de provincies willen graag constructief meehelpen aan een
zo goed mogelijke tussenoplossing in afwachting van de ratificatie van het definitieve
landelijke verbod.
Over de uitkomsten van het gesprek met de Minister zal het college u zo spoedig mogelijk
informeren.

7.

Volgens het artikel van Omroep Flevoland zou volgens Inspectie Leefomgeving en Transport de
provincie zelf tegen de ontgassingen kunnen optreden door op haar eigen verordening te
handhaven. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke verordening heeft het College tegen
varend ontgassen ingesteld? Heeft het College actie ondernomen om hierop te handhaven? Zo ja
welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 6,
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8.

Volgens het artikel von Omroep Flevoland zou het College op haar vragen gesteld hebben dat de
provincie dot in Flevolandse wateren niet varend ontgast mag worden en dat de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek -die toeziet op de naleving van de
milieuwetgeving- het in 2018 ingestelde Flevolandse verbod handhaaft. Klopt dit? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, waarop baseert het College dit? Kan het College dit aantonen? Indien de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hier vanuit het College opdracht voor
gekregen heeft, waarom stelt de OFGV don dat dit geen taak is die door de provincie bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is ingebracht? Jndien de uitspraken van het
College en/ofde OFGV het gevolg is van miscommunicatie, wat gaat het College eraan doen om
deze miscommunicatie recht te zetten? Wat betekent dat voor andere dossiers (zoals o.a. de
vestiging van hyperscale datacenters in Flevoland) waar de OFGV geacht wordt een
toezichthoudende rol in te spelen?

Antwoord; Er is geen sprake van miscommunicatie tussen de provincie en de OFGV. Er is bewust
gekozen om niet in te zetten op actieve handhaving op het provinciale verbod. Zie ook het
antwoord op vraag 6.

9.

Heeft het College inzicht in de risico's voor de volksgezondheid van met name de woongebieden
die dicht bij de ontgassingsroutes zijn gelegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn dan deze
risico’s?

Antwoord: De risico’s voor dichtbevolkte gebieden zijn meegenomen in de ADN regelgeving. In deze
gebieden mag er niet ontgast worden. Deze gebieden zijn opgenomen in de kaart waar al eerder
naar verwezen is. Het Rijk ziet toe op naleving van deze regelgeving.
Door een verbod in te stellen op varend ontgassen, die voorloopt op (inter)natlonale
wetgeving, willen we als provincie een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving.
Het is van belang dat er ontgassingsinstallaties komen waar schepen veilig kunnen ontgassen.
Om de invoer van het landelijke verbod en de inrichting van de infrastructuur van de
ontgassingsinstallaties zo soepel mogelijk te laten verlopen is de taskforce Varend Ontgassen
opgericht. De provincie Flevoland neemt actief deel aan deze taskforce, waar de provincie
Zeeland het voorzitterschap van heeft. Aan de taskforce wordt verder deelgenomen door
vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, overige provincies, havens, verladers, vervoerders,
opslagbedrijven en dampverwerkers.

