MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 3
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Flevoland stelt paal en perk aan varend ontgassen
Agendapunt: 7 Interpellatiedebat
Onderwerp Statenvoorstel: n.v.t.
Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 10 november 2021
Constaterende dat:
1. In 2013 er een rapport van Delft CE is verschenen waarin er op basis van daadwerkelijk onderzoek is
geconstateerd dat er jaarlijks meer dan 3700 ontgassingen per jaar in Nederland plaatsvinden;
2. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat middels een door de Inspectie Leefomgeving
en Transport een routekaart is gepubliceerd waarin vaarroutes zijn aangegeven, waaruit blijkt dat
voor de kust van Flevoland en op het Markermeer varend ontgassen is toegestaan, en routes waar in
2013 nog varend ontgassen was toegestaan inmiddels verboden is;
3. Provinciale staten hebben op 18 april 2018 middels de 6e wijziging van de verordening voor de
fysieke leefomgeving besloten op een verbod op het zgn. varend ontgassen;
4. In het rapport nautisch beheer van Provincie Flevoland een verbodsbepaling is aangegeven voor
ontgassen door de binnenvaart;
5. Er in het verslag van 3 juni van de BAC MTH van het IPO is aangegeven dat het Flevolands advies
inhoudt dat de rol van Flevoland bescheiden is, en er vooralsnog geen ontgassingsinstallaties in
Flevoland gaan komen. Bovendien ziet Flevoland geen taak voor zichzelf in het reguleren van
ontgassingsinstallaties;

Overwegende dat:
1. Vanuit de tankerbranche zelf de conservatieve schatting wordt gedaan dat jaarlijks 1.500.000 m3
schadelijke en milieugevaarlijke stoffen voor de kust van Flevoland geloosd wordt;
2. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren er niet toe geleid hebben dat de hoeveelheden geloosde
gas afnemen;
3. De gevolgen voor de gezondheid van de Flevolanders op lange termijn zeer schadelijk zullen zijn
4. Het ambtelijke en bestuurlijke proces tot nu toe nog geen reductie van het lozen van schadelijke en
milieugevaarlijke stoffen voor de kust van Flevoland teweeg heeft gebracht;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / x Dragen het college op (dictum) /
Op eigen initiatief en met alle partijen die bereid zijn om Flevoland hierbij te helpen, zo snel mogelijk te
inventariseren wat er voor nodig is om de huidige praktijk van gaslozingen voor de Flevolandse kust op de
kortst mogelijke termijn te beëindigen en tevens welke impact op alle belanghebbenden (inclusief schippers)
dit heeft;
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: G.J. Ransijn (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ
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Fractie Van der Starre

Stemverhouding
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JA21
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ChristenUnie
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SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek.

Verworpen

