
Geachte commissieleden, fractievoorzitters, 
 
Tijdens de integrale Statencommissie van 27 oktober 2021 besprak u de stukken ten behoeve van 
de Algemene Vergadering van het IPO te weten de IPO Najaarsnota (agendapunt 5).  
 
Een verzoek van uw kant was het onderwerp varend ontgassen onder de aandacht te brengen van 
het IPO bestuur. De voorzitter van de commissie heeft dit in zijn conclusie meegenomen. In de 
vergadering van 2 november 2021 heeft uw collega Bryant Heng het onderwerp ingebracht en 
verzocht om een tijdige terugkoppeling in verband met de actualiteit. 
 
Bijgaand treft u de email van het IPO met de beantwoording aan de Algemene Vergadering aan. 
Uw beide AV vertegenwoordigers zijn akkoord met deze doorzending. 
 
Deze email wordt gestuurd aan de woordvoerders. Daar waar een fractie niet het woord voerde is 
de fractievoorzitter toegevoegd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Renzo Kalk 
Statengriffie  
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Aan: de leden van de Algemene Vergadering 
Cc: de griffiecontactpersonen 
  
Geachte leden van de Algemene Vergadering,  
 
Tijdens de AV van 2 november is er een vraag gesteld over varend ontgassen en de inzet van de 
gezamenlijke provincies op dit dossier. Er is in de vergadering toegezegd dat wij nog een nadere 
toelichting zouden geven hierop en dit naar alle leden van de AV zouden sturen. De toelichting op de 
provinciale inzet en de laatste stand van zaken van dit dossier vindt u hieronder. Verder wil ik u graag 
melden dat de BAC MTH op 25 november bijeen komt en de betrokken gedeputeerden elkaar daar 
spreken. Hopelijk hebben we hiermee uw vragen beantwoord!  
  
‘’Varend ontgassen: toelichting op provinciale inzet en stand van zaken 
  
De provincies zijn als sinds 2015 bezig met een verbod op varend ontgassen. Sinds 2018 is er een 
Taskforce varend ontgassen die een verbod in Nederland soepel moet invoeren onder 
voorzitterschap van, eerst provincie Noord-Holland en later provincie Zeeland. De afgelopen twee 
jaar is de Taskforce voorgezeten door gedeputeerde Dick v.d. Velde (Zeeland). Sinds oktober 2021 
heeft de directeur Maritiem Zaken van Ienw het voorzitterschap van de Taskforce overgenomen van 
Dick v.d. Velde, die namens de provincies lid blijft. 
  
De provincies hebben zich de afgelopen periode er voor in gezet dat er een alternatief is voor varend 
ontgassen, namelijk ontgassen niet op open wateren (door de luiken van een schip met gif op een 
rivier open te zetten, zodat het wegwaait), maar via ontgassingsinstallaties op de wal/kade. We 
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hebben ons daarbij ingezet om proeven mogelijk te maken via ontgassingsinstallaties, waarvoor 
provincies vergunningen afgeven en Omgevingsdiensten namens de provincies toezien op de 
handhaving van de uitvoering. Voor het vervolg zijn provincies bevoegd gezag voor 
vergunningverlening van ontgassingsinstallaties die over het land worden uitgerold, en zien 
Omgevingsdiensten toe op de uitvoering van de ontgassing. Rijkswaterstaat is toezichthouder op de 
openwateren/rivieren of er al dan niet wordt ontgast. 
  
Met het Rijk hebben de provincies afgesproken dat het Rijk/IenW zich internationaal inzet op een 
verbod voor varend ontgassen (Rijnstroomgebied). Zes maanden na ratificatie kan het verbod op 
varend ontgassen in werking treden. Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben het verdrag 
geratificeerd. Frankrijk en België zullen dit naar verwachting in 2022 doen. Volgens de meest recente 
gegevens zal Zwitserland in 2023 ratificeren.” 
  
Met vriendelijke groet, 
   
Interprovinciaal Overleg 
Adviseur 
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