MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Gezondheidsonderzoek gevolgen 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:
• De stoffen die vrijkomen na varend ontgassen behoren tot de zogenaamde ‘zeer
zorgwekkende stoffen’, die kankerverwekkend zijn en daarmee zeer gevaarlijk kunnen zijn
voor de omwonenden, natuur en dieren.
• Er mogelijk tot 400 ontgassingen van zeer kankerverwekkende stoffen per jaar binnen
Flevolands grond gebied hebben plaatsgevonden
• Er geen inzicht is in de risico’s waaraan de inwoners, schippers, dieren en beschermde
natuur precies zijn blootgesteld;
Overwegende dat:
• Het van belang is om te weten wat voor gevolgen dit varend ontgassen tussen de invoering van
het verbod in 2017 heeft gehad op de omwonenden, natuur en dieren;
• Het van groot belang is dat dit inzicht in de risico’s en al mogelijk aangebrachte schade er snel
komt;
• De inwoners recht hebben om te weten waaraan ze zijn blootgesteld en wat de risico’s zijn en
wat de eventueel al ontstane schade is;
• De schade aan natuur en leefomgeving pas gerepareerd kunnen worden als we weten wat die
schade is;
•
□ Verzoeken het college (dictum / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)
•

Om, bij voorkeur door het rijk, een onderzoek in te (laten) stellen naar de exacte risico’s en al
eventueel geleden schade aan volksgezondheid door inwoners en schippers en schade aan de
leefomgeving (flora en fauna) en hierover regelmatig terug te rapporteren aan PS.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
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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

