
Van 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 19:34 
Aan: Onderwerp: Open brief met vragen aan de Excellentie 
 
Beste geïnteresseerde ! 
 
Als bijlage treft U een lijst met vragen aan de minister van I&W aan. Het is een lange lijst met vragen, 
maar in het kader van de bescherming van de volksgezondheid en de leefomgeving      ( het klimaat ) 
is naar mijn mening geen enkele lijst te lang. 
 
Wanneer U de vragen leest en daarbij de antwoorden  al weet in te vullen, wat deels mogelijk moet 
zijn, wanneer U mijn voorgaande publicaties eveneens hebt gelezen, of wanneer U mij o.a. in het 
televisieprogramma De Hofbar hebt gezien, of op radio NPO 1 hebt gehoord, ontstaat er een 
onthutsend beeld van een overheid, die zich naar mijn mening niet gedraagt, zoals een centrale 
overheid in een democratisch, fatsoenlijk land,  zou betamen. Ik druk mij hierbij zeer eufemistisch 
uit. 
 
De vragen dienen in eerste instantie vooral  bestuurders en politici, zoals bijvoorbeeld de deelnemers 
aan de op initiatief van de gemeente Steenbergen georganiseerde 'Watertafel' d.d. 15 
december, maar bijvoorbeeld ook …. gedeputeerde van Flevoland, die uit alle macht haar burgers en 
het milieu tracht te beschermen.  Zij kunnen uit de vragen voldoende feiten halen, welke zij in een 
correspondentie, in een debat, of in een overleg zouden kunnen gebruiken en die hopelijk kunnen 
bijdragen tot een spoedig einde van het elk jaar weer onverantwoord uitstoten van miljoenen 
kubieke meters Zeer Zorgwekkende Stoffen door tankschepen naar de buitenlucht. Met name 
gebeurt dit in Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland (Hollandsch Diep) en in de 
Botlek  (Geulhaven). 
 
Behalve deze twee groepen kunnen de vragen ( en mogelijke antwoorden ) in tweede instantie ook 
zeer interessant zijn voor juristen ,strijders voor een schoon milieu c.q. een beter klimaat en de 
media. Alle vragen zijn puur gebaseerd op de praktijk, op ministeriële correspondentie, publicaties en 
bestaande wet- en regelgeving. 
 
Uiteraard staat het U vrij de vragen te verspreiden. In het bijzonder wanneer U de mening deelt dat 
aan het geheel onnodig uitstoten van o.a. kankerverwekkende stoffen door de tankvaart na meer 
dan 40 jaar een einde moet komen. 
 
Het gaat U goed ! 
 
NB 
Voor degene die van mij nog nooit iets hebben ontvangen, voeg ik enkele andere artikelen van mijn 
hand bij. 
 



Open brief 

Vragen aan de Excellentie 

Zondag, 21 november, was ik te gast in het radioprogramma ‘Dijkstra & Evenblij ter Plekke’. 

In deze uitzending stond de uitstoot van zeer schadelijke stoffen door tankers in de wateren 

bij Flevoland centraal. Aan het einde van het interview vroeg ...... mij, of ik de ambitie had de 

politiek in te gaan? Mijn antwoord was negatief, maar de vraag bracht mij wel op een idee; 

even te doen alsof ik een lid van de Tweede Kamer ben. Het resultaat is de volgende lijst met 

schriftelijke vragen aan de Minister van I&W. 

1. Weet de Minister dat tankschepen al meer dan een halve eeuw geheel ongehinderd

naar de vrije atmosfeer ontgassen?

2. Is de Minister geheel op de hoogte, wat dit proces van ontgassen inhoudt?

3. Kan de Minister beamen dat tijdens het genoemde proces geen onschuldige stoffen

worden uitgestoten, maar altijd milieugevaarlijke stoffen en bijna altijd stoffen met

carcinogene, mutagene en reproductie toxische eigenschappen?

4. Beseft de Minister dat vooral de werknemers aan boord van naar de vrije atmosfeer

ontgassende  tankers, ondanks het dragen van de vereiste PBM’s, desalniettemin

tijdens een ontgassing regelmatig aan carcinogene stoffen worden blootgesteld?

5. Weet de Minister dat kanker een zeer, lange latentietijd heeft?

6. Is de Minister op de hoogte van de ‘Roadmap on Carcinogens’, waarin wordt vermeld

dat in de EU jaarlijks 120.000 mensen de diagnose kanker door aan werk gerelateerde

blootstelling krijgen ( mede door falende toezichthouders ) en dat in Nederland

jaarlijks 1350 mensen aan kanker gerelateerd aan het werk overlijden ( Rapport van

het FNV) ?

7. Dringt het tot de Minister door dat het o.a. middels wetgeving niet voorkomen van

blootstelling aan carcinogenen op het werk volgens het RIVM verantwoordelijk is

voor extra kosten in de gezondheidszorg en het verlies aan productiviteit ter waarde

van 4 tot 7 miljard per jaar?

8. Heeft de Minister er weet van dat deze carcinogene, mutagene en reproductie toxische

stoffen (CMR) ook bekend staan als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)?

9. Kan de Minister zich enigszins voorstellen dat deze bij een ontgassing naar de vrije

atmosfeer vrijkomende ZZS niet boven het dek van het ontgassende schip blijven

hangen, maar zich over de omgeving zullen verspreiden?

10. Is het de Minister bekend dat het RIVM waarschuwt dat deze ZZS zeer gevaarlijk

voor mens en milieu zijn?

11. Weet de Minister dan ook dat het zelfde RIVM een ieder erop attendeert dat ZZS zich

via de lucht, het water en de bodem in de voedselketen kunnen ophopen, wat de

volksgezondheid direct in gevaar zou kunnen brengen?
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12. Kan de Minister met gegronde argumenten ( geen hypotheses ) verklaren, waarom het

Ministerie van I&W al jaren en jaren tegengesteld aan het overheidsbeleid,

geformuleerd door het RIVM  ‘zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk uit de

leefomgeving te weren’, handelt, daar het Ministerie inzake het ontgassen weinig tot

niets doet, opdat Zeer Zorgwekkende Stoffen  niet meer in het milieu terechtkomen?

13. Het weren van deze stoffen uit de leefomgeving is reeds in 2011 door het Ministerie

van I&M  officieel als beleid geformuleerd ( decennia daarvoor waren de gevolgen

van ZZS voor de mens en het milieu al bekend ). Het lijkt er nu op dat ZZS in de

leefomgeving als gevolg van het ontgassen niet voor 2027/2028  zullen worden

geweerd. Vindt de Minister het tegenover de burger en het milieu getuigen van

verantwoordelijk en daadkrachtig handelen, dat het weren van deze zeer schadelijke

en gevaarlijke stoffen uit de leefomgeving, ondanks de overduidelijke urgentie voor

mens en milieu, minimaal 16  jaar moet duren?

14. Kent de Minister de ontgassingsroutekaart van de IL&T, haar eigen inspectiedienst?

15. Deze kaart maakt een verschil tussen dicht- en dunbevolkte gebieden op basis van het

ADN, zoals de Minister beweert. Weet de Minister dat het ADN de definities ‘dicht- 

en dunbevolkt’ wettelijk niet kent, wat het ADN Committee  n.a.v. de 35
e 

jaarvergadering heeft erkend?

16. De Minister heeft op 21augustus 2019 de Tweede Kamer toegezegd ‘dat de

onderhavige analyse van het begrip ‘dichtbevolkte gebieden’ internationaal besproken

zal worden’. Kan de Minister bevestigen dat voorgaande inmiddels internationaal is

besproken, wat de uitkomst is en hiervan de bewijzen leveren?

17. Het ADN is geschreven vanuit het standpunt van de veiligheid. Deze optiek kan dus

nooit de volksgezondheid en het milieu beschermen en om deze reden niet als basis

voor het inkleuren van de ontgassingskaart dienen. Kan de Minister in het kader van

het Legaliteitsbeginsel uitleggen, op welke wettelijke basis de inspectiedienst ter

bescherming van de volksgezondheid en het milieu tot de verdeling van de vaarwegen

in rode en groene trajecten is gekomen ( niet de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen,

welke in dezen eveneens op het ADN is gebaseerd )?

18. Betekent het ‘groen’ inkleuren van bepaalde vaarwegen dat het uitstoten van Zeer

Zorgwekkende Stoffen op deze wateren tot waarschijnlijk minimaal 2027 / 2028

mogelijk blijft?

19. Realiseert de Minister zich ( in de wetenschap dat door tankers uitgestoten ZZS zich in

de omgeving verspreiden ) dat de leefomgeving van de in de ‘groene’ gebieden

woonachtige burgers zal worden aangetast met alle gevolgen van dien en dat nog tot

minimaal 2027 / 2028?

20. Is het de Minister duidelijk dat door het aanwijzen van bewoonde, ‘groene’ gebieden,

waar o.a. kankerverwekkende stoffen door tankers ongelimiteerd naar de vrije

atmosfeer mogen worden uitgestoten, ‘de zorg van de overheid’ niet ‘meer is gericht

op de bewoonbaarheid van (dat deel van) het land en de bescherming en verbetering

van het  leefmilieu’, zoals artikel 21 in de Grondwet voorschrijft?
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21. Vindt de Minister dat ‘de overheid maatregelen ter bevordering van de

volksgezondheid treft’ conform artikel 22.1 van de Grondwet, wanneer diezelfde

overheid tegelijkertijd in ‘dunbevolkte’ gebieden tankschepen toestaat  Zeer

Zorgwekkende Stoffen, waarvan het RIVM zegt dat ’deze voor mens en milieu

gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren,

kankerverwekkend zijn, of zich in de voedselketen ophopen’, ongelimiteerd naar de

vrije atmosfeer te laten uitstoten?

22. De ontgassingsroutekaart van de IL&T verdeelt het land in ‘rode’ en ‘groene’

gebieden langs de vaarwegen. Daarmee vindt er ook een tweedeling inzake ‘gelijke

bescherming door de wet’ plaats; de leefomgeving van de burgers in de ‘rode’ regio’s

wordt wettelijk tegen de uitstoot van ZZS door tankers beschermd; de leefomgeving

van de burgers in de ‘dunbevolkte, groene’ gebieden niet meer. Kan de Minister dit op

grond van artikel 7 uit de Universele Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘allen

gelijk zijn voor de wet en zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door

de wet hebben’, nog rechtvaardigen?

23. Het bepalen door de IL&T wat ‘dunbevolkte’ gebieden zijn, welke onherroepelijk tot

een landelijke tweedeling inzake ‘gelijke bescherming door de wet’ leidt,  is een

handeling van de IL&T dan wel van het Ministerie, welke ‘als doel heeft de

vernietiging van een recht’, namelijk het ‘recht op gelijke bescherming door de wet

zonder onderscheid te maken’, wat bij artikel 30 in de Universele Rechten van de

Mens is verboden. Wat is de reactie van de Minister op de ‘vernietiging’ van dit

universele recht door haar inspectiedienst?

24. Is de Minister van mening dat de burger in de ‘dunbevolkte’ gebieden inzake het

Zorgvuldigheidsbeginsel in dezen ‘goed wordt behandeld’ en dat ‘de feiten en

belangen goed zijn onderzocht’?

25. Mocht de Minister vraag 23 positief hebben beantwoord, kan de Minister dan met

bewijzen duidelijk aangeven waaruit ‘de goede behandeling’ blijkt en welke ‘feiten en

belangen’ grondig (wetenschappelijk) zijn onderzocht en wanneer?

26. Zijn naar mening van de Minister de gevolgen van het besluit ‘dunbevolkte’ gebieden

als ontgassingslocaties aan te wijzen ( het bewust schaden van de leefomgeving van de

aldaar woonachtige burger / burgers ), opdat tankers ongelimiteerd Zeer

Zorgwekkende Stoffen naar de vrije atmosfeer kunnen blijven uitstoten ( het doel ),

voor de belanghebbenden, de burgers in de ‘dunbevolkte’ gebieden, niet onevenredig

in verhouding tot het te dienen doel? Vindt daarmee geen schending van het

Evenredigheidsbeginsel ( Awb, artikel 3.4, lid 2 ) plaats?

27. De ‘dunbevolkte’ gebieden, waar volgens de ontgassingsroutekaart van de IL&T

ongelimiteerd CMR-stoffen ( ZZS) naar de vrije atmosfeer mogen worden uitgestoten,

bevinden zich hoofdzakelijk in Natura 2000 gebieden. Is dit bij de Minister bekend?

28. Heeft de Minister weet van het feit dat de in Natura 2000 gebieden naar de vrije

atmosfeer uitgestoten ZZS zonder enige uitzondering de gevarencode H411 ( ‘toxic to

aquatic life with long lasting effects’ ) in de begeleidende Safety Data Sheets  bij deze

Zeer Zorgwekkende Stoffen  hebben staan?
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29. Is het bij de Minister bekend dat bij veel van deze in Natura 2000 gebieden uitgestoten

ZZS conform de Safety Data Sheets ter bescherming van de volksgezondheid en het

milieu dringend wordt geadviseerd / gewaarschuwd ‘to avoid release to the

environment’ (gevarencode P273) dan wel specifiek wordt gewezen op de gevaren

H350 en H372; ‘May cause cancer’ en ‘Causes damage to organs through prolonged

or repeated exposure’ ?

30. Zou de Minister kunnen uitleggen, waarom er ter bescherming van het milieu in

bijvoorbeeld Zeeland  niet ongelimiteerd ‘krukels’ mogen worden geraapt, er niet

zonder vergunning zeekraal mag worden gesneden,  geen krabbetje mag worden

meegenomen en geen in het wild groeiende braam mag worden geplukt, terwijl in dat

zelfde milieu tegelijkertijd ongelimiteerd honderdduizenden kubieke meters Zeer

Zorgwekkende Stoffen door tankers op aanwijzing van de overheid zonder enige

vergunning ‘mogen’ worden uitgestoten?

31. Wanneer de waarschuwingen van het RIVM en uit de Safety Data Sheets (SDS)

aangaande Zeer Zorgwekkende Stoffen serieus worden genomen, hoe kan de Minister

o.a. in Kamerstuk 31409, nr. 275 dan nog beweren dat ‘varend ontgassen geen

significante gevolgen voor Natura 2000 gebieden heeft’?

32. Is de Minister op de hoogte van het feit dat zij in een brief aan de Taskforce Ontgassen

(IENW/BSK-2021/9785) het ministeriële standpunt heeft ingenomen dat conform de

Kader Richtlijn Afvalstoffen (KRA) ladingdampen als afvalstoffen  moeten worden

gekwalificeerd?

33. Kan de Minister in de volgende stelling meegaan: indien de ladingdampen ( waarvan

een tanker zich ontdoet ) afvalstoffen zijn, dan moeten de ladingdampen van Zeer

Zorgwekkende Stoffen gezien de eigenschappen van deze ZZS  ‘gevaarlijke

afvalstoffen’ zijn ?

34. Onderschrijft de Minister de conclusie dat tankschepen, die in Natura 2000 gebieden

ladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen ongelimiteerd naar de vrije atmosfeer

uitstoten, zich feitelijk conform de KRA van gevaarlijke afvalstoffen ontdoen?

35. Door de publicatie van de ontgassingsroutekaart van de IL&T heeft de Minister

locaties in Natura 2000 gebieden gecreëerd, waar tankschepen zich van Zeer

Zorgwekkende Stoffen kunnen ontdoen. Met in het achterhoofd de waarschuwingen

van het RIVM en uit de SDS  is de Minister er desalniettemin van overtuigd dat zij

conform artikel 1.11 Wet Natuurbescherming ‘voldoende zorg voor deze Natura 2000

gebieden neemt’?

36. Beseft de Minister dat het naar de vrije atmosfeer uitstoten van gevaarlijke

afvalstoffen een bedrijfsmatige activiteit ( met een winstoogmerk ) met significante

gevolgen voor de omgeving is?

37. Is het bij de Minister bekend dat het conform artikel 2.7, lid 2, Wet

Natuurbescherming, ‘zonder vergunning van gedeputeerde staten verboden is een

project te realiseren dat significante gevolgen voor een Natura 2000 gebied kan

hebben’ ( het door de IL&T doelbewust aanwijzen van Natura 2000 gebieden als

locaties om een bedrijfsmatige activiteit als het ontgassen te realiseren ten gevolge

waarvan ontgassende tankers in een Natura 2000 gebied rondjes gaan varen )?
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38. Overweegt de Minister nu haar eigen inspectiedienst IL&T ter handhaving van het

bepaalde bij of krachtens de artikelen 1.11, eerste lid en artikel 2.7, tweede lid van de

Wet Natuurbescherming overeenkomstig artikel 7.2, lid 2a, een last onder

bestuursdwang wegens overtreding van genoemde artikelen op te leggen, daar deze

inspectiedienst met het publiceren van de ontgassingsroutekaart en het aanwijzen van

de bewuste locaties ter realisering van bedrijfsmatige activiteiten zonder enige

vergunning vermelde artikelen heeft overtreden ( artikel 2.9, lid 2, werkt mijns inziens

in deze specifieke situatie niet ontlastend )?

39. Kan de Minister bevestigen dat een Natura 2000 gebied niet voldoet aan de definitie

van een ‘inrichting’, zoals deze is omschreven in hoofdstuk 1 van de Wet

Milieubeheer?

40. Is het de Minister bekend dat het overeenkomstig artikel 10.54 Wet Milieubeheer

‘verboden is  gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting te verwijderen’.

41. Realiseert de Minister zich dat zij door Natura 2000 gebieden als ontgassingslocaties

aan te wijzen feitelijk zegt dat  tankers zich buiten een inrichting mogen ontdoen van

gevaarlijke afvalstoffen, wat in strijd met artikel 10.54 van de Wet Milieubeheer is?

42. Vindt de Minister dat zij door locaties als Natura 2000 gebieden aan te wijzen,

alwaar tankers zich buiten een inrichting wederrechtelijk van gevaarlijke afvalstoffen

kunnen ontdoen ( wat conform het Rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

een criminele activiteit, een misdrijf, is ), zich schuldig zou kunnen maken aan

overtreding van artikel 48, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht?

43. Onderschrijft de Minister de stelling dat gevaarlijke afvalstoffen  de volksgezondheid

en het milieu kunnen schaden, wanneer een persoon zich buiten een inrichting geheel

ongecontroleerd van deze stoffen ontdoet?

44. Zou de Minister het wettelijke verschil kunnen aangeven tussen iemand die zich

buiten een inrichting van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig uit een XTC-lab ontdoet

enerzijds en iemand die zich buiten een inrichting van gevaarlijke afvalstoffen

afkomstig uit een ladingtank ontdoet anderzijds ( waarbij het alleen gaat om ‘het zich

ontdoen van’ )?

45. Heeft de Minister een wettelijke verklaring voor het feit dat een persoon, van wie

wordt geconstateerd dat hij/zij zich buiten een inrichting ontdoet van gevaarlijke

afvalstoffen afkomstig uit een XTC-lab, onmiddellijk aan de rechter wordt voorgeleid,

terwijl een persoon, van wie wordt geconstateerd dat hij/zij zich buiten een inrichting

ontdoet van gevaarlijke afvalstoffen uit een ladingtank van een tanker, niet eens wordt

verbaliseerd, terwijl de wet geen onderscheid maakt aangaande de vorm van de

gevaarlijke afvalstoffen ( vloeibaar, vast , gas ), waarvan iemand zich ontdoet?
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46. Indien de Minister nog steeds de wens koestert ‘een nationaal verbod op ontgassen

direct in te voeren’, zoals zij antwoordt op Kamervraag 3 in document 2021Z19202,

omdat  ‘handelingen met gevaarlijke afvalstoffen een onduldbaar gevaar voor de

gezondheid van de mens of voor het milieu opleveren, kan zij, zo nodig met behulp van

de sterke arm, alle maatregelen nemen die zij in het belang van de bescherming van

de mens en van het milieu noodzakelijk acht’, dan geeft artikel 17.19 uit de Wet

Milieubeheer haar toch deze mogelijkheid? 

47. Hoe verklaart de Minister dat zij in de uitzending van de Hofbar d.d. 16 november

2021 enerzijds zegt dat ‘er geen wettelijk verbod is’, terwijl zij anderzijds in

Staatsblad 170, jaargang 2020, schrijft dat ‘het in artikel 4 van het SAB ( art. 2 CDNI )

opgenomen lozingsverbod voor scheepsafvalstoffen of delen van de lading in een

oppervlaktewaterlichaam is uitgebreid met het verbod om gassen naar de lucht te

emitteren en dat de grondslag voor dit verbod artikel 9.5.2 van de Wet Milieubeheer

is’, wat in Staatscourant 29166 wordt bevestigd?

48. Kan de Minister bevestigen dat ‘het emitteren van gassen naar de lucht’ reeds bij

artikel 9.5.2. in de Wet Milieubeheer is gereglementeerd?

49. Is het de Minister bekend dat haar inspectiedienst IL&T tegenover de media heeft

verklaard dat de provincies op hun eigen ontgassingsverboden moeten handhaven?

50. Hoe verklaart de Minister een dergelijk statement, wanneer in paragraaf 1.6 van

Staatsblad 170 staat dat ‘in artikel 18.2b van de Wet Milieubeheer is bepaald dat de

minister tot taak heeft zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving van titels 9.2 tot

en met 9.5 van de Wet Milieubeheer’ en artikel 17.19?

51. Is de Minister nog steeds van mening dat alleen ‘de provincies verantwoordelijk voor

de handhaving van hun eigen milieuregelgeving zijn’, zoals de Minister antwoordt op

vraag 11 van het kamerlid Pouw-Verweij, wanneer het specifiek gaat om het emitteren

van Zeer Zorgwekkende Afvalstoffen, wat het geval is, wanneer tankers CMR-stoffen

naar de vrije atmosfeer uitstoten?

52. In hetzelfde antwoord beweert de Minister dat het IJsselmeer een Rijkswater is,

waarop de Akte van Mannheim van toepassing is. Kan de Minister aangeven, sinds

wanneer het IJsselmeer een Aktewater is?

53. In de Nota van Toelichting, Staatsblad 170, jaargang 2020, zegt de Minister ‘dat

ingevolge artikel 1 van de Herziene Rijnvaartakte in het Rijnstroomgebied, waartoe

o.a. de Rijn, Waal en Lek behoren, alleen internationaal afgestemde maatregelen

worden genomen, zodat in dit aaneengesloten vaargebied dezelfde regels zullen

gelden’. Betekent dit volgens de Minister dat op vaarwegen, welke geen deel uitmaken

van dit aaneengesloten vaargebied wel nationale maatregelen als een verbod op het

ontgassen kunnen worden genomen ( zoals bijvoorbeeld op het Markermeer ) ?
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54. In dezelfde Nota van Toelichting stelt de Minister dat ‘het uitstoten van dampen van

vervluchtigende vloeibare stoffen met name in dichtbevolkte gebieden voor het milieu

en de mensen in de directe omgeving van het vaarwater ernstig belastend is’. Zegt de

Minister hiermee feitelijk dat o.a. de gezondheid direct dan wel indirect via het milieu

zou kunnen worden geschaad en dat daarom gezondheidsmaatregelen, zoals een

verbod op ontgassen in de betreffende gebieden, gerechtvaardigd is?

55. Is volgens de Minister het ontgassen alleen belastend voor het milieu en de mensen in

de directe omgeving van het vaarwater in ‘dichtbevolkte’ gebieden, of ook voor de

enkeling en het milieu in de directe omgeving van het vaarwater in een ‘dunbevolkt’

gebied, waardoor de gezondheid van deze enkele burger eveneens zou kunnen worden

geschaad?

56. Indien er in beide situaties een gelijke kans op belasting en inherent hieraan

gezondheidsschade ( en milieuschade ) is en in beide gevallen

gezondheidsmaatregelen wenselijk zijn, waarom beroept de Minister zich dan niet op

artikel 7 in de Herziene Rijnvaartakte en kondigt zij niet alsnog een nationaal verbod

af?

57. In de beantwoording van Kamervragen d.d. 23 november 2021 stelt de Minister dat

‘provinciale verboden niet geldig zijn op wateren die in het beheer van het Rijk zijn en

waar (inter)nationale regelgeving van toepassing is’. Hoe plaats de Minister in dit

kader het vonnis van de rechter in Den Haag d.d. 17 september 2019, waarin de

rechter overduidelijk niet oordeelt over de plicht tot handhaving van het provinciale

ontgassingsverbod door de provincie Zuid-Holland op de Loosdrechtse Plassen of op

de Rotte, maar specifiek op een Rijkswater, zijnde de Lek?

58. Is de Minister in staat een aannemelijke, overtuigende explicatie te geven, waarom een

bij provinciaal verordening verboden, vloeibare of gasvormige lozing van ZZS op een

in die provincie gelegen Rijkswater, waarvan de effecten met zekerheid de grenzen

van het Rijkswater zullen overschrijden en van invloed op de leefomgeving in de

betreffende provincie zullen zijn, niet d.m.v. dit provinciaal verbod kunnen worden

voorkomen dan wel dat de Staat als het ware weigert het provinciale verbod te

erkennen door niet adequaat te handhaven, waardoor de gevolgen van een criminele

activiteit, een misdrijf ( zie Rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 )

gepleegd op haar Rijkswater niet worden voorkomen?

59. Diverse publicaties ( ook de brief van 23 november ) stellen in feite dat internationale

regelgeving boven provinciale verboden uitgaat; in de aangehaalde brief staat dat

‘provinciale verboden niet geldig zijn op wateren waar internationale regelgeving van

toepassing is’. Beweert de Minister hiermee dat zelfs indien de volksgezondheid en de

leefomgeving ten gevolge van de uitstoot van ZZS naar de vrije atmosfeer zeer ernstig

worden geschaad, de provincies en de centrale overheid dit wegens geldende,

internationale regelgeving maar moeten laten gebeuren, dan wel dat door het

ontbreken van een Verdrag (CDNI) een continuering van het toebrengen van ernstige

schade aan de volksgezondheid en het milieu een onontkoombaar feit is?
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60. Tot op heden heeft de Minister m.b.t. het ADN in geen enkele schriftelijke reactie 
simpelweg de waarheid verteld. In antwoord nummer 3, kenmerk 2021/313758, schrijft 

de Minister dat ‘het (ADN) alleen veiligheidsvoorwaarden aan het varend ontgassen 

stelt’. Waarom maakt de Minister een ieder niet expliciet duidelijk dat de zeer ernstige 

gevolgen van het uitstoten van Zeer Zorgwekkende Stoffen  in het ADN in het kader 

van de volksgezondheid en het milieu geen enkele rol spelen?

61. Hetzelfde antwoord kent nog een wazig fragment, namelijk ‘het (ADN) regelt daarom 
niet de randvoorwaarden die bij een algemeen verbod nodig zijn’. Kan de Minister 
nader toelichten van welke ‘randvoorwaarden’ er überhaupt nog sprake zou kunnen 
zijn, wanneer er een algeheel verbod op ontgassen geldt?

62. Kan de Minister een verklaring geven voor het feit dat zij  in brief IENW/

BSK-2021/313758 resoluut stelt dat ‘de Minister het bevoegde gezag op de 

Rijkswateren is’, maar desondanks in de praktijk niet handhaaft  ‘op het zich ontdoen 

van gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting’ door ontgassende tankschepen op 

deze Rijkswateren, terwijl dit laatste conform artikel 10.54 Wet Milieubeheer verboden 

is en geldt als een economisch delict?

63. De IL&T heeft volgens de eigen website d.d. 26 november 2021 een overtreding 
geconstateerd, toen ‘een tanker ontgaste tot in stedelijk Rotterdam’, wat een 
dichtbevolkt gebied is. Heeft de Minister een verklaring, waarom deze ontgassing in 
een ‘dichtbevolkt’ gebied niet is toegestaan, terwijl tegelijkertijd ontgassingen in 
hetzelfde dichtbevolkte gebied (namelijk de agglomeratie Rotterdam, waar rond de 
Botlek circa 821.000 mensen wonen) in de Geulhaven wel worden gedoogd?

64. Vindt de Minister het niet uitermate vreemd dat alle BRZO-bedrijven in de Botlek ter 
bescherming van het milieu en de volksgezondheid, maar eveneens uit 
veiligheidsoverwegingen, moeten voldoen aan artikel 2.4, lid 2 ( de 
minimalisatieverplichting emissies ) uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de 
aldaar ongeremd, ontgassende tankers in de in de Botlek gelegen Geulhaven niet ?

65. Wil de Minister beamen dat de Geulhaven, waar tankers zich ontdoen van ZZS door 
deze naar de vrije atmosfeer uit te stoten, niet een inrichting als bedoeld in de Wet 
Milieubeheer is?

66. Het antwoord van de Minister op vraag 3 van parlementariër ....kent het volgende 

fragment: ‘Voor een algeheel verbod op ontgassen biedt het ADN geen basis’. Hoe 

moet volgens de Minister in relatie tot dit statement artikel 7.2.3.7.0 van het ADN dan 

worden gezien ( ‘ontgassen is alleen toegestaan indien het op grond van nationale 

wettelijke voorschriften niet is verboden ‘)?
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67. De beantwoording van vraag 9 van ...... roept een wezenlijke vraag op, wanneer de 

Minister schrijft dat ‘de bewuste kaart geen gedoogkaart is ( de ontgassingsroutekaart 

van de IL&T ). Overtreding van artikel 10.2 dan wel artikel 10.54 Wet Milieubeheer 

door ontgassende tankers is een economisch delict. Op overtreding van de Wet 

Milieubeheer wordt overduidelijk niet gehandhaafd; het zich ontdoen van afvalstoffen  

respectievelijk gevaarlijke afvalstoffen wordt aldus zonder enige twijfel op de ‘groen’ 

gekleurde vaarwegen op de betreffende kaart gedoogd. Kan de Minister uitleggen, 

waarom de ontgassingsroutekaart van de IL&T, waar exact wordt aangegeven, waar 

wordt gedoogd, desalniettemin ‘geen gedoogkaart’ is?

68. Hetzelfde antwoord stelt dat de ontgassingsroutekaart en de bijbehorende analyse aan 
het IPO zijn verstuurd. Daarmee neemt de Minister het standpunt in dat de provincies 
van het bestaan van de ontgassingsroutekaart hadden kunnen weten. Echter in de 
bijbehorende analyse wordt nergens gewezen op het tijdens het ontgassen op zeer grote 

schaal vrijkomen van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de zeer ernstige gevolgen van 

deze uitstoot voor de mens en het milieu. Algemeen mag worden aangenomen dat deze 

kennis bij de Minister aanwezig was, dan wel op zijn minst aanwezig had moeten zijn. 

Waarom heeft de Minister respectievelijk de onder haar ministeriële 
verantwoordelijkheid handelende Taskforce Ontgassen het IPO  hier niet expliciet op 
geattendeerd?

69. Is de Minister er zeker van dat leden van de Tweede Kamer en de provincies zonder 
meer met de ontgassingsroutekaart akkoord waren gegaan, wanneer zij de informatie 
hadden ontvangen, welke de RIVM inzake ZZS op de eigen website vermeldt?

70. Heeft de Minister überhaupt een verklaring voor het feit dat in geen enkel, officieel 
Kamerstuk wordt gewezen op het tijdens het ontgassen vrijkomen van zeer schadelijke 
en gevaarlijke stoffen ( o.a. kankerverwekkende stoffen ) en de ernstige gevolgen 
daarvan voor de mens en het milieu?

71. In de nieuwe Omgevingswet, artikel 4.22, staat dat ‘de Best Beschikbare Technieken 
(BBT) moeten worden ingezet voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming 
van het milieu’. Is de Minister daadwerkelijk van mening dat deze BBT’s zullen 
worden ingezet en rendabel zullen kunnen zijn, zolang het CDNI-Verdrag niet in zijn 
geheel van kracht is en er inherent hieraan niet op het geheel gratis uitstoten van ZZS 
door tankers naar de vrije atmosfeer zal worden gehandhaafd?

72. De Minister zegt in de paragraaf Toezicht en Handhaving in Staatsblad 170, jaargang 
2020 dat ‘e-noses van belang voor de handhaafbaarheid zijn’. Is het de Minister 
bekend dat de zogenaamde e-noses verscheidene keren melding van een ontgassende 
tanker hebben gemaakt, terwijl deze tanker conform het ADN ‘gasvrij’ was, daar de 
concentratie gevaarlijke gassen zich onder de 10% LEL bevond en dit aan de hand van 
een officiële gasvrij-verklaring ook kon aantonen?
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73. Het antwoord op vraag 10 in de brief van de Minister van 23 november 2021 wekt de

indruk dat RWS en de IL&T voortdurend toezien op de naleving van een verbod op

het ontgassen. Is het bij de Minister bekend dat beide instanties nog nooit op het

uitstoten van ZZS via de vlamkerende inrichtingen, wat bij wet is verboden ( ADN,

7.2.4.22.5 ) en wat elke ontgassende tanker wel doet,  hebben gehandhaafd?

74. Kan de Minister uitleggen, hoeveel waarde aan de handhaving door de IL&T op een

‘ontgassingsverbod’ moet worden gehecht, wanneer niet wordt gehandhaafd op het

buiten een inrichting lozen van afvalstoffen / gevaarlijke afvalstoffen op een ‘groene’

vaarweg, wat  bij wet is verboden, maar alleen op de wijze, hoe deze afvalstoffen /

gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting op een ‘groen’ vaarwater worden

geloosd?

75. Weet de Minister, of de wet een verschil maakt tussen ‘het zich ontdoen van

(gevaarlijke) afvalstoffen buiten een inrichting’ in vaste vorm, vloeibare vorm en

gasvorm?

76. Zou de Minister op basis van wettelijke argumenten dan kunnen uitleggen, waarom

een schipper wel wordt verbaliseerd, wanneer hij zich op een ‘groene’ vaarweg, buiten

een inrichting dus, ontdoet van (gevaarlijke) afvalstoffen in vaste of vloeibare vorm en

niet bij het zich onder gelijke condities ontdoen van dezelfde afvalstoffen in gasvorm?

77. Indien de wet geen onderscheid tussen ‘het zich ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen

in welke vorm dan ook buiten een inrichting’ kent,  kan de Minister dan uitleggen,

waarom de Minister de beginselplicht tot handhaving in de specifieke situatie van het

zich ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen in gasvorm niet nakomt?

78. Is de Minister van mening dat de ambtenaar, die het ‘duldt’  dat een tanker zich in een

‘dunbevolkt, groen gekleurd’ Natura 2000 gebied onvergund ontdoet van gevaarlijke

afvalstoffen  via zijn geopende, vlamkerende inrichtingen, wetende dat van deze actie

gevaar voor de openbare gezondheid is te duchten en redelijkerwijs kan worden

vermoed dat door het handelen van de tanker nadelige gevolgen voor een Natura 2000

gebied kunnen worden veroorzaakt, geen misbruik van zijn of haar gezag maakt ( deze

vraag refereert aan verscheidene wetsartikelen )?

79. Is het correct dat de Minister ‘concludeert dat het juridisch gezien de meest veilige

keuze is om de afgegeven ladingdampen aan te merken als afvalstof, omdat men zich

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen van de stof, waarbij men

aansluit bij hetgeen de Europese Kaderrichtlijn Afval (KRA) voorschrijft, wanneer de

ladingdampen worden afgegeven aan een ontgassingsinstallatie’?

80. Kan de Minister bevestigen dat een ontgassingsunit in de praktijk in feite hetzelfde is

als een dampverwerkingsunit, daar beide units de gevaarlijke afvalstoffen innemen /

inzamelen / ontvangen, waarvan een tanker zich ontdoet?

81. Maakt het volgens de Minister wettelijk iets uit, waar deze units staan, zolang zij maar

binnen een wettelijk omschreven ‘inrichting’ zijn gesitueerd?

82. Is de Minister het eens met het feit dat een tanker, welke bij een terminal laadt en

waarvan de dampen uit de ladingtanks via de dampretourleiding naar de wal vloeien,

‘zich ontdoet van een gevaarlijke afvalstof’?
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83. Zou volgens de Minister deze tanker zich alleen van zijn gevaarlijke stoffen mogen

ontdoen, wanneer de ontvanger / inzamelaar voldoet aan de bepalingen in artikel 10.45

Wet Milieubeheer?

84. Betekent dit volgens de Minister dat een terminal, welke niet voldoet aan de

bepalingen vermeld in artikel 10.45 Wet Milieubeheer, geen ‘gevaarlijke afvalstoffen

waarvan een tanker zich moet ontdoen’, in ontvangst mag nemen?

85. Is het bij de Minister bekend dat tankschepen zich al jaren tijdens beladingen ‘moeten

ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen en deze afgeven aan een ander, welke niet

voldoet aan de wettelijke bepalingen genoemd in artikel 10.37 Wet Milieubeheer’ en

daarmee de wet overtreden ?

86. Is het bij de Minister eveneens bekend dat 99,9% van de terminals, die de gevaarlijke

afvalstoffen inzamelen / innemen / in ontvangst nemen, waarvan een tankschip tijdens

een belading ontdoet, niet voldoen aan artikel 10.45 Wet Milieubeheer en daarmee de

wet overtreden?

87. Zou de Minister het wettelijke verschil kunnen uitleggen tussen een tankschip dat zich

ontdoet van gevaarlijke afvalstoffen binnen een inrichting zonder aldaar te laden en

een tanker, welke zich ontdoet van gevaarlijke afvalstoffen binnen een inrichting

tijdens een belading?

88. Indien er inzake het antwoord op voorgaande vraag geen wettelijk verschil is, kan de

Minister dan overtuigend uitleggen, waarom bijvoorbeeld de EVOS-terminal in

Amsterdam wel de gevaarlijke afvalstoffen, waarvan  duizend tankers zich per jaar

tijdens beladingen aan de steigers van de betreffende terminal moeten ontdoen, mag

innemen / inzamelen / ontvangen en niet exact dezelfde gevaarlijke afvalstoffen van

slechts 1 aldaar niet ladend tankschip, dat zich eveneens van zijn dampen moet

ontdoen, mag innemen / mag inzamelen / in ontvangst mag nemen ?

Beste lezer, het staat buiten kijf dat ik als lid van de Tweede Kamer nog meer vragen aan de 

Minister zou weten te stellen, maar ik denk dat deze enorm, lange lijst met vragen voldoet. Ik 

doel hierbij o.a. op extra vragen m.b.t. de uitstoot van voor de mens iets minder schadelijke, 

maar voor het milieu immer nog gevaarlijke stoffen tijdens de ‘open’ beladingen van 

tankschepen.  

Wanneer U alle vragen hebt gelezen, ontstaat er reeds een onthutsend beeld van de status-quo 

m.b.t. de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen  naar de vrije atmosfeer door ontgassende

tankers.  Een ieder, die enigszins over iets meer kennis dan gemiddeld inzake het ontgassen en

de daaraan gerelateerde wetgeving beschikt en in staat is de slechts met de waarheid

corresponderende antwoorden  in te vullen, moet tot de schokkende conclusie komen dat de

realiteit van het ‘ontgassingsdossier’ elke mogelijke fantasie ruimschoots overstijgt!
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Een werkelijkheid, welke naar mijn mening bestaat uit het door de centrale overheid 

stelselmatig overtreden en negeren van de eigen wetgeving ten nadele van de burger en het 

milieu, het  negeren van de universele en grondwettelijke rechten van ingezetenen en het 

eveneens ten koste van de burgerij en het milieu  zeer selectief handhaven op bestaande 

wetgeving. Met betrekking tot de handhaving in het algemeen zijn reeds zeer kritische, 

vernietigende rapporten verschenen, zoals het rapport ‘De Markt de baas’ en het rapport 

‘Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021'. 

Behalve deze feiten maakt de overheid zich volgens mij evenzo schuldig aan het faciliteren 

van criminele activiteiten, het niet volledig informeren van anderen en het verspreiden van 

aantoonbare onwaarheden. Veel van deze feiten komen overeen met de bevindingen van de 

hoogleraren bestuurskunde Brandsen en Mastenbroek in het door hen gepubliceerde artikel 

‘Overheid ondermijnt zichzelf” in dagblad Trouw, november 2019. 

Klaarblijkelijk zit de overheid niet in haar maag met het feit dat zij zichzelf ondermijnt, want 

er verandert weinig tot niets. ‘Het overtreden van het recht door de overheid’, zoals de 

medewerkers van de Radboud Universiteit beschrijven, is in het ‘ontgassingsdossier’ evenwel 

geheel onnodig. Ik zal U uitleggen waarom.  

Het is algemeen bekend dat een groot, industrieel complex in het zuiden van het land een 

vergunning heeft, om circa 630 verschillende chemische stoffen, waarvan de effecten op de 

lange termijn nog geheel onbekend zijn, met het afvalwater in de Maas te lozen. De rivier, 

waaruit Nederland een groot deel van het drinkwater haalt. Een absurdistische situatie. 

Nochtans ben ik niet in staat te beoordelen, of deze lozingen bij een mogelijk gebrek aan 

technieken wel of niet noodzakelijk zijn. In het geval van de gevaarlijke afvalstoffen, 

uitstotende tankers weet ik echter wel dat er technieken zijn, die deze uitstoot in zijn geheel, 

of voor minimaal 90% kunnen elimineren. Om deze reden is het in mijn optiek  totaal 

onacceptabel en onverantwoord dat de volksgezondheid en het milieu ( het klimaat )  

momenteel en de komende jaren nog steeds geheel onnodig ernstige schade ten gevolge van 

de ontgassingen ( en van de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen bij beladingen van 

tankschepen ) wordt berokkend. 

Hierbij komt nog een ander argument. Ter bescherming van het milieu wordt momenteel de 

gehele maatschappij getransformeerd. Terecht denk ik, wanneer we verantwoording tegenover 

jongere en nog komende generaties willen nemen. Dit kost de burger kapitalen. De aanleg van 

een vrijwel nieuwe elektra-infrastructuur gaat tientallen miljarden kosten. Voor het 

onteigenen van boeren zal de belastingbetaler alleen al een slordige 17 miljard moeten 

ophoesten. Het sluiten van een centrale op de Maasvlakte kost daarentegen slechts 215 

miljoen en de subsidie op het slopen van open haarden en houtkacheltjes in Utrecht slechts 

enkele miljoenen; vele miljoenen maken ook miljarden. De bescherming van het milieu kostte 

in 2019 bijna 18 miljard. Allemaal betaald met..........juist...... belastinggeld! 
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Het simpel handhaven op bestaande wetgeving, waardoor het uitstoten van voor de mensheid 

en het milieu zeer schadelijke en  gevaarlijke stoffen  onmogelijk wordt,  en het tegelijkertijd 

realiseren van gesloten ontgassingsinstallaties ten gunste van de volksgezondheid en het 

milieu (klimaat) kost de individuele belastingplichtige feitelijk niets ( kosten worden onder 

alle omstandigheden door het bedrijfsleven gedragen; de discussie hoe, is hier niet ter zake )! 

Waarom gebeurt er dan niets? Ik ben benieuwd naar uw mening, maar ik vrees dat helaas 

vooral politieke onwil en desinteresse in combinatie met een onvoorstelbare vorm van 

incompetentie van de beleidsmakers bij de centrale overheid van doorslaggevende betekenis 

zijn ( zie hiervoor bijvoorbeeld het ontbreken van de benodigde vergunningen voor Schiphol 

en het ondanks waarschuwingen blootstellen van werknemers van Schiphol aan gevaarlijke 

gassen ).  

Dit is een zeer trieste constatering, maar ik kan met de kennis van nu onmogelijk tot een 

andere conclusie komen. U wel? Zoals de zaken er nu voor staan, zal de tankvaart de 

volksgezondheid en het milieu ( met name in de ‘dunbevolkte’ gebieden ) op een 

onverantwoorde wijze met steun van de centrale overheid geheel onnodig blijven schaden. Dit 

ondanks de inspanningen van een enkele parlementariër, een handvol lokale bestuurders, 

enkele media, een paar verontruste burgers en ondergetekende.  

Misschien kan uiteindelijk alleen een gang naar de rechter nog verandering in de huidige 

situatie brengen, wanneer de algemene opvatting is dat aan deze onwenselijke ontwikkeling 

zo spoedig mogelijk een einde moet komen en Den Haag weigert tot inkeer te komen? De 

consequentie daarvan zou dan wel kunnen zijn dat een groot deel van het Europese transport 

van gevaarlijke goederen over water bij gebrek aan ontgaste (schone) schepen krakend tot 

stilstand zal komen.........! 

Antwerpen, 9 december 2021 

NB 

Cursiveringen zijn citaten. 
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Open brief 

Toelichting op de antwoorden van de minister van I&W inzake ontgassen 

Geachte volksvertegenwoordiger, bestuurder , anderszins verantwoordelijke en journalist! 

Het zal U niet zijn ontgaan dat de problematiek van de ontgassende tankers momenteel in 

de media uitvoerig in beeld is. Gezien de consequenties voor de volksgezondheid en het 

milieu / het klimaat volkomen terecht, denk ik. 

Indien  U de uitzending van De Hofbar d.d. 16 november hebt gezien, dan zult U zich 

misschien de wollige antwoorden van de minister kunnen herinneren. Deze kwamen er in 

het kort op neer dat ‘internationale verdragen het haar beletten iets te ondernemen’. Welke 

verdragen dit dan zouden moeten zijn, werd door haar in de uitzending niet nader 

toegelicht. Ook vertelde zij en passant dat ‘er nog geen wettelijk verbod was’, zolang het 

CDNI-Verdrag niet door alle landen is geratificeerd. De status quo van het gedogen van Zeer 

Zorgwekkende Stoffen uitstotende tankers zou aldus op korte termijn niet veranderen. Nee, 

helaas niet. Daar kan elke parlementariër, bestuurder, anderszins verantwoordelijke en de 

burger het mee doen. 

Echter…. kloppen de beweringen van de demissionaire, goedlachse minister wel? Heeft haar 

voorgangster in allerlei publicaties wel de (volledige) waarheid verteld? Zijn de beweringen 

in de correspondentie met de Tweede Kamer wel conform de waarheid? Na een 

nauwkeurige observatie en een gedegen analyse moet ik als burger concluderen dat dit naar 

mijn bescheiden mening helaas niet het geval is.  Aan de hand van feiten ga ik dit nu voor U 

staven, zoals de vaste lezers van mijn stukken dit gewend zijn. 

Onwaarheid nummer 1. 

Beide ministers verschuilen zich achter internationale verdragen, waarom zij niets kunnen 

ondernemen. Een internationale wet, welke volkomen onterecht door hen als schild wordt 

gebruikt, is het ADN. Deze Europese wet regelt de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over water. Deze wet is niet opgesteld ter bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu. In een persbericht n.a.v. van de 35e vergadering van het ADN Safety Committee 

benadrukt de commissie dat een verbod op ontgassen in dichtbevolkte gebieden en in de 

nabijheid van kunstwerken (sluizen en bruggen) vanuit het oogpunt van de veiligheid is 

genomen en niet vanuit een andere optiek. Bij ‘dichtbevolkt’ doelt het ADN op het varen 

door een stad. Het Committee zegt daarover: ‘De in het ADN in artikel 7.2.3.7.1.3. genoemde 

‘dichtbevolkte gebieden’ wordt nu anders geïnterpreteerd ( door de Nederlandse overheid en 

met name door de IL&T ) dan oorspronkelijk bedoeld is geweest binnen de context van het 

ADN . Het ADN kent geen definitie ‘dichtbevolkte gebieden’’. 
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Onwaarheid nummer 2. 

In de brief van de minister d.d. 30 april 2020, kenmerk I&W/BSK-2020/81476, zegt zij dat 

‘het varend ontgassen gebonden is aan voorwaarden zoals deze zijn gesteld in het ADN’. In 

alinea 10 zegt zij dat ‘op de bij haar in beheer zijnde wateren het internationale ADN geldt’. 

Hiermee wekt de minister de indruk dat het ADN de Nederlandse Staat dwingt op zijn 

wateren ontgassingen naar de vrije atmosfeer toe te staan. Noch ..... noch ..... noemen 

echter de voorwaarde uit artikel 7.2.3.7.0 in het ADN: ‘Het ontgassen is alleen dan 

toegestaan indien het op grond van nationale wettelijke voorschriften niet is verboden’. En 

wat wil nu het geval, beste lezer? Er is een nationale wet, welke het ontgassen reeds 

verbiedt; de Wet Milieubeheer!! Meer dan 1 wet zelfs: Besluit Activiteiten Leefomgeving, 

Waterwet, Wet Economische Delicten. Het ADN dwingt de minister absoluut niet 

ontgassingen toe te staan; het ADN biedt zelfs de mogelijkheid het ontgassen te verbieden! 

Onwaarheid nummer 3. 

In De Hofbar stelt de minister dat ze wacht op een verbod op ontgassen, want ze kan het nu 

niet verbieden. Letterlijk zegt zij: ‘Je hebt nu geen verbod’’ . Is dat zo? Ook haar voorgangster 

drukte zich in gelijke bewoordingen uit. Wacht zij niet op iets, wat al lang in een oer-

Hollands wetboek staat? 

Is het door een tankschip zonder een vergunning moedwillig in de atmosfeer brengen van 

enorme hoeveelheden Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) een activiteit, waarvan men op 

voorhand weet dat deze slecht voor het milieu ( en inherent hieraan de volksgezondheid ) 

is? Ja, zonder enige twijfel  ( zie ook het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021, 

pagina 183 ). Artikel 1.1 van de Wet Milieubeheer zegt navolgende: ‘Een ieder die het 

vermoeden kan hebben dat zijn handelen nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, 

dient dit handelen na te laten dan wel de nodige maatregelen te nemen te voorkomen dat 

zijn handeling nadelig voor het milieu kan zijn’. De minister wacht op een wet, welke al jaren 

bestaat en die past in de voorwaarde gesteld in   artikel 7.2.3.7.0 van het ADN om het 

ontgassen te verbieden……! 

Vanzelfsprekend staat in de Wet Milieubeheer niet letterlijk dat ‘ontgassen verboden is’, 

maar in de wet staat ook niet letterlijk dat ‘het verbranden van grote hoeveelheden 

vrachtwagenbanden in een natuurgebied verboden is’, terwijl dit wel het geval is. 

Onwaarheid nummer 4. 

Een andere internationale wet waarachter men zich verschuilt, is de Herziene Akte van 

Mannheim. Dit Europese verdrag waarborgt de vrije doorvaart van schepen op de Akte-

wateren zoals de Rijn en de Lek. De minister beweert in diverse publicaties dat zij op deze 

rivieren niet zonder meer kan ingrijpen; met andere woorden het ontgassen niet kan 

verbieden. Maar is dit wel waar? 
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Een tanker die al kankerverwekkende stoffen uitstotend van deze vrije doorvaart gebruik 

maakt, brengt dit schip de nationale volksgezondheid direct dan wel indirect via het milieu in 

gevaar? Ik kan dit onmogelijk ontkennen. U wel? Welnu, de Herziene Akte van Mannheim 

stelt in artikel 7 het volgende: ‘De doorvoer van alle goederen langs de Rijn, van Bazel tot in 

de open zee ( dus ook via de Waal en de Lek )  , is vrij, tenzij gezondheidsmaatregelen 

uitzonderingen rechtvaardigen’. 

Dit betekent dat het uitstoten van voor de volksgezondheid en het milieu zeer schadelijke 

dampen / gassen wel degelijk op de zogenaamde Aktewateren kan worden aangepakt, 

wanneer de volksgezondheid gevaar loopt. 

Onwaarheid nummer 5. 

Tegenover .....  verklaart de minister zonder blikken of blozen dat ‘ontgassen niet mag, waar 

mensen wonen’. Wonen er in Zeeland geen mensen? Zijn de provincie Flevoland, de 

Hoeksche Waard en West-Brabant door de mensheid verlaten gebieden? In deze regio’s 

mag conform het kaartje van de IL&T  namelijk wel ongelimiteerd worden 

ontgast ( de groene trajecten )……!? 

Onwaarheid nummer 6. 

In Kamerstuk 31409, nr. 275, zegt de minister in alinea 8 dat ‘varend ontgassen geen 

significante negatieve gevolgen voor Natura 2000 gebieden heeft’. Bij varend ontgassen 

komen vooral  CMR-stoffen vrij ( carcinogeen / mutageen / reproductietoxisch ). CMR-

stoffen zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen.  In het mede door haar eigen dienst (de IL&T) 

opgestelde rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 staat op pagina 179: ‘Over een 

specifieke groep chemische stoffen maakt de Nederlandse overheid zich extra zorgen, 

bijvoorbeeld of ze kanker kunnen veroorzaken, de voortplanting beïnvloeden of dat ze in het 

milieu niet of nauwelijks worden afgebroken. Voor deze stoffen wordt tegenwoordig de term 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gehanteerd. Het mogelijk grote effect hiervan voor de mens 

en de leefomgeving is vaak pas op de langere termijn waarneembaar’. Op pagina 183 komt 

er nog een aanvulling op deze zeer verontrustende constatering: ‘In 2011 heeft het 

toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu bepaald dat deze ZZS met voorrang 

worden aangepakt, omdat ze gevaarlijk voor mens en milieu kunnen zijn’. Met betrekking 

tot ZZS wordt geen onderscheid tussen vloeibare en gasvormige ZZS gemaakt. 

Niet alleen het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 toont aan de minister een 

loopje met de waarheid neemt, wanneer zij stelt dat er geen negatieve gevolgen voor 

natuurgebieden zijn, ook alle Safety Data Sheets conform EC 1907/2006 (REACH) en EC 

2015/830, welke bij de uitgestoten, schadelijke en milieugevaarlijke stoffen horen, spreken 

haar tegen. Zo waarschuwt een Sheet horende bij een stof met nummer UN 1268, een stof 

waarvan tankers zich via ontgassingen dikwijls ontdoen, voor de volgende gevaren: ‘H304 – 

may be fatal if enters airways / H372- causes damage to organs through prolonged or 

repeated exposure / P273- avoid release to the environment / H411- toxic to aquatic life 

with long lasting effects’. Geen ‘significante negatieve gevolgen’, aldus de minister……? 
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Onwaarheid nummer 7. 

In zowel Kamerstuk 31409, nr. 275 alsmede in brief IenW/BSK-2020/81476 spreekt de 

minister voortdurend over ‘een landelijk verbod op het varend ontgassen’. Hiermee wordt de 

indruk gewekt dat er 6 maanden na ratificatie van het CDNI-Verdrag door alle landen in 

Nederland niet meer zou mogen worden ontgast. Het CDNI-Verdrag wordt echter gefaseerd 

ingevoerd. Nergens wordt  naar deze fasering verwezen. 

Onwaarheid nummer 8. 

In hetzelfde Kamerstuk beweert de minister dat ‘een rechterlijke uitspraak, waaruit blijkt dat 

de provincie Zuid-Holland een verbod op ontgassingen op de Lek moet handhaven, geen 

gevolgen heeft op Rijkswateren, omdat daar internationale regelgeving geldt’. Even de feiten 

op een rij: de Lek is een Rijkswater en tegelijkertijd een Aktewater! In het vonnis (ECLI : NL: 

RBDHA : 2019 : 9812 ) zegt de rechter desondanks niet dat de provincie niet op de Lek hoeft 

te handhaven, omdat het een Rijkswater zou zijn, waar internationale regelgeving op basis 

van het ADN zou gelden. Dit betekent dat de rechter de argumentatie van de minister in zijn 

geheel naast zich neerlegt!! Bovendien toont dit vonnis aan dat het door provincies 

regelmatig gebruikte argument dat zij niets te vertellen hebben op de Rijkswateren, bezijden 

de waarheid is, anders had de rechter dit in zijn vonnis nadrukkelijk vermeld; hij vonnist dat 

de provincie Zuid-Holland wel degelijk moet handhaven op een Rijkswater. De rechterlijke 

uitspraak heeft dus wel gevolgen voor Rijkswateren! 

Onwaarheid nummer 9. 

Tijdens het interview met ......... geeft de minister toe dat er nog vrijwel geen vergunningen 

voor gesloten ontgassingsinstallaties zijn afgegeven. De oorzaak is volgens haar gelegen in 

het feit dat deze installaties zich nog in de testfase bevinden, waaruit zou moeten blijken, of 

zij wel of niet een goede werking hebben. Mooi. Misschien kan Onze Minister dan 

vervolgens verklaren, waarom terminals in Amsterdam, die al decennia over een vergunde 

dampverwerkingsinstallatie beschikken en ladingdampen ( zijnde ‘afvalstoffen’ 

op aanraden van haar voorgangster…..) van de aldaar ladende tankers al jaren innemen 

desalniettemin toch geen vergunning krijgen dezelfde dampen in ontvangst te mogen 

nemen, wanneer het zelfde schip bij dezelfde dampverwerkingsinstallatie alleen wenst te 

ontgassen en geen lading inneemt? Waarom staat de overheid ( in dit specifieke geval 

tevens de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de 

gemeente ) het innemen van dampen zijnde ‘afvalstoffen’ wel toe bij een ladend schip en 

niet bij een niet-ladend schip met dezelfde dampen met als gevolg dat deze dampen 

uiteindelijk naar de vrije atmosfeer zullen worden uitgestoten? Kan de minister nader 

toelichten, waarom zij een 100% vrije uitstoot van ZZS verkiest boven een gesloten 

ontgassing met een reductie van de uitstoot van ZZS met minimaal 90%  door installaties 

eindeloos in een testfase te laten verblijven en te weigeren deze en andere installaties van 

een vergunning te voorzien? 
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Onwaarheid nummer 10. 

De minister verdedigt zich met de dreiging van ‘een waterbedeffect’,  waardoor zij niet 

eenzijdig als land een verbod op ontgassingen kan invoeren. Loopt de minister misschien 

niet hopeloos achter de feiten aan, daar in Duitsland en België reeds ontgassingsverboden 

gelden ten gevolge waarvan tankers uit die landen naar Nederland komen, om aldaar te 

ontgassen en vervolgens terug te keren?  Dit wordt  ‘ontgassingstourisme’ genoemd.  

Op 15 november passeerde ondergetekende tussen de Noordlandbrug en de Kreekrak nog 

een tergend langzaam varende collega, die al ontgassend op dat traject heen en weer voer, 

omdat hij in België niet naar de vrije atmosfeer mocht ontgassen. Op 19 november werd ik 

nog gebeld door een andere collega. Deze had in Bottrop (D) nafta gelost en moest in 

opdracht van derden naar Lobith varen om aldaar te kunnen beginnen met het uitstoten van 

de kankerverwekkende nafta. Hij zou tot Nijmegen varen en vervolgens weer omkeren naar 

Lobith. Zou het schip dan gasvrij zijn, dan zou hij zijn reis terug naar Bottrop vervolgen om 

aldaar een lading dieselolie in te nemen………! 

Er is helemaal geen sprake van een dreigend ‘waterbedeffect’. Nonsens. Schepen komen al 

massaal naar ons land, alleen om hier kankerverwekkende stoffen de lucht in te blazen, 

omdat de ons omringende landen het ontgassen reeds d.m.v. nationale regelgeving hebben 

verboden. 

Onwaarheid nummer 11. 

In Kamerstuk 31409 maakt de minister in alinea 11 melding van het verbaliseren van een 

Tsjechische schipper. De minister zegt hier met stelligheid dat ‘bij het ontgassen gebruik 

moet worden gemaakt van de verplichte vlamkerende roosters’. Ter verduidelijking voor alle 

leken: deze roosters, waar hier op wordt gedoeld, bevinden zich in de vlamkerende 

inrichtingen, welke dan voor een ontgassing  moeten worden geopend. Het ADN zegt echter 

in artikel 7.2.4.22.5 volgende: ‘Het openen van de vlamkerende inrichtingen is enkel 

toegestaan voor het schoonmaken of het wisselen van het vlamkerend rooster’. Deze 

veiligheidsinrichting mag helemaal niet voor het ontgassen worden geopend. De minister 

gaat aldus tegen bovenvermeld artikel uit het ADN in….!? 

Onwaarheid nummer 12. 

Tijdens het interview in De Hofbar gaf de minister aan met de industrie rond de tafel te gaan 

zitten. Hier wordt automatisch de suggestie gewekt dat het hierbij gaat om bedrijven als 

Shell, Esso, BP en Total. Misschien denkt een enkeling ook nog aan BASF en DOW. 

Opmerkingen in de uitzending voedden deze suggestieve gedachten. Maar is dit terecht? Zijn 

het juist hoofdzakelijk deze bedrijven, die tankers ‘dwingen’ hun schadelijke dampen / 

gassen naar de vrije atmosfeer uit te stoten? Uit ervaring moet ik deze vraag negatief 

beantwoorden.  Er is een veel grotere, bij nagenoeg een ieder totaal onbekende groep van 

internationale oliehandelaren, die een veel grotere rol in het ontgassingsdossier speelt en 

die te allen tijde buiten de spotlights blijft. Hierop heb ik in eerdere stadia diverse 

bestuurders en journalisten reeds op gewezen. 
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Behalve deze veel te lange lijst met onwaarheden, bestaat er mijns inziens nog een eveneens 

te lange lijst met feiten, welke de nodige vragen doet oproepen. 

Vraag 1. 

De beruchte ontgassingsroutekaart van de IL&T is ontstaan op basis van ‘invulling van het 

begrip dichtbevolkt door de IL&T’. Is het echter wel aan een ambtenaar van de IL&T te 

bepalen, wat ‘dunbevolkt’ dan wel ‘dichtbevolkt’ is? 

Kan en mag een willekeurige ambtenaar  met het ‘invulling geven van een begrip’ en door 

vervolgens het projecteren van dit begrip op de landkaart bepalen, welke ingezetene wel en 

welke burger niet meer grondwettelijk (artikel 21) recht heeft op  bewoonbaarheid van zijn 

plaats in het land? Wiens leefmilieu wel wordt beschermd en verbeterd en wiens omgeving 

niet? Wie bewust aan een ziekte als kanker wordt blootgesteld en wie niet?? Waar is het 

grondrecht van de burger gebleven? Weggevaagd door een ambtenaar, die invulling geeft 

aan iets? 

Vraag 2. 

De IL&T-kaart wijst locaties aan, waar tankschepen ongelimiteerd mogen ontgassen; dit zijn 

de groene routes op de kaart. Deze corridors liggen in provincies, waar een provinciaal 

ontgassingsverbod geldt. Ondermijnt de IL&T dan wel het Ministerie van I&W met het 

publiceren van een ontgassingsroutekaart niet doelbewust het beleid van de betreffende 

provincies en gemeenten inzake de aldaar geldende ontgassingsverboden? Leidt deze kaart 

er niet toe dat provincies en gemeenten niet meer aan hun grondwettelijke taak ( artikel 21 

en 22.1 ) kunnen voldoen? Getuigt het van enig moraal bij de IL&T een provincie met een 

ontgassingsverbod als ontgassingslocatie aan te wijzen in de wetenschap dat de betreffende 

provincie niet over de middelen beschikt om op haar eigen ontgassingsverbod te kunnen 

handhaven? Mogen de burger en het milieu hiervan de dupe worden? 

Vraag 3. 

Het doelbewust onvergund uitstoten van zeer gevaarlijke stoffen door de tankvaart is een 

overtreding van de Wet Milieubeheer; het is een economisch delict, een misdrijf. Deze 

wetenschap is bij de IL&T bekend. Maakt deze inspectiedienst respectievelijk het Ministerie 

van I&W met het aanwijzen van plaatsen, waar dit economisch misdrijf in strijd met de wet 

onbestraft kan worden begaan, zich niet eveneens schuldig aan het plegen van dit 

economisch delict door deze locaties aan te bieden c.q. aan te wijzen? In artikel 48, lid 2, van 

het Wetboek van Strafrecht staat namelijk het volgende: ‘Als medeplichtigen van een misdrijf 

worden gestraft: zij die opzettelijk gelegenheid bieden tot het plegen van een misdrijf’. De 

overheid biedt hier toch de gelegenheid tot het plegen van een misdrijf  en DE wet geldt 

toch niet alleen voor de burger? 
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Vraag 4. 

Het proces van het ontgassen door tankers is een bedrijfsmatige activiteit; het is geen hobby 

van de bemanning of een persoonlijke activiteit van de schipper. Correct? Deze 

bedrijfsmatige handeling vindt nu hoofdzakelijk plaats in natuurgebieden, waar tankers 

uiterst langzaam rondjes varen. De wet zegt hierover dat alle bedrijfsmatige activiteiten in 

een Natura 2000 gebied dan wel in de directe nabijheid van een dergelijk gebied dienen te 

worden onderzocht (MER) en eventueel van een vergunning moeten worden voorzien, 

vooral wanneer deze activiteiten tot schadelijke gevolgen voor het natuurgebied kunnen 

leiden. Tot op heden is er nog nooit iets onderzocht en is geen enkele ontgassing vergund. 

Zijn de IL&T en het Ministerie van I&W bovendien wel de bevoegde instanties te bepalen of 

een bedrijfsmatige activiteit met nadelige gevolgen voor het milieu in of in de nabijheid van 

een Natura 2000 gebied mag worden gerealiseerd? De burger mag ter bescherming van het 

natuurgebied zonder vergunning geen emmertje zeekraal op de schorren snijden, maar 

tankers mogen wel honderdduizenden kubieke meters zeer schadelijke stoffen over deze 

schorren uitstoten? 

Vraag 5. 

In zowel Kamerstuk 31409, nr. 275 als in brief I&W/BSK-2020/81476 wordt door de minister 

alleen gefocust op de zogenaamde ‘verstoringsfactoren’. Zij zegt hierover het volgende: 

‘Varend ontgassen heeft geen significante gevolgen voor Natura 2000 gebieden daar 

ontgassen van binnenvaartschepen geen visuele verstoring, verstoring door geluid 

respectievelijk mechanische verstoring oplevert’. De minister gaat naar mijn idee doelbewust 

nergens in op het werkelijke proces van ontgassen ( het uitstoten van Zeer Zorgwekkende 

Stoffen ) en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het milieu. Maakt de minister 

zich in dezen niet schuldig aan misleiding van de Tweede Kamer dan wel het bewust 

onvolledig informeren van deze Tweede Kamer? Wordt de burger in zijn eigen leefmilieu 

hier niet enorm belazerd? 

Stel de minister had de Tweede Kamer wel verteld dat een ontgassing inhoudt dat er zeer 

schadelijke stoffen met een negatief effect op mens, flora en fauna vrijkomen, zou er dan 

één parlementariër met de plannen van de IL&T dan wel van het Ministerie van I&W om  

Natura 2000 gebieden als ontgassingsgebieden aan te wijzen hebben ingestemd?? 

Vraag 6. 

Het vertrouwen van de burger in de politiek wordt extreem op de proef gesteld. Hoeveel 

waarde kan de burger namelijk nog aan de uitspraken van een minister hechten, die in een 

ander dossier in een andere hoedanigheid nog doodleuk met een provincie gezellig rond de 

tafel over plannen ging discussiëren, terwijl zij toen reeds wist dat die plannen al lang van 

diezelfde tafel waren  ( Zeeland en de komst van de mariniers )? 

Hoe geloofwaardig is de voorzitter van de Taskforce Ontgassen, wanneer deze behalve 

voorzitter van deze commissie ook milieugedeputeerde en daarmee verantwoordelijke in 

een provincie is, welke 6 jaar lang een rapport over de vondst van verhoogde concentraties 

aan PFAS in vissen en andere zeezoogdieren in de Westerschelde voor de burgerij heeft 

achtergehouden ( provincie Zeeland) ? 
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Vraag 7. 

De minister stelt dat het ontgassen alleen nog is toegestaan in ‘dunbevolkte gebieden’. 

Wanneer U de kaart met de bevolkingsdichtheid per gemeente op 1 januari 2018 bekijkt      

( kaartje ook gebruikt door de IL&T in brief 2019/35931 ), dan zult U zien dat er slechts een 

paar regio’s zijn met meer dan 1000 inwoners per km2 . Eén zo’n regio is de agglomeratie 

Rotterdam. Het ontgassen van tankers zou hier volgens de definitie van de minister niet 

toegestaan zijn. En wat schetst de verbazing van elke weldenkende en niets vermoedende 

burger? Te midden van dit meest dichtbevolkte gebied, tussen de woonkernen Hoogvliet, 

Spijkenisse, Rozenburg, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in, worden door de tankvaart 

jaarlijks honderdduizenden kubieke meters Zeer Zorgwekkende Stoffen op aanwijzing van de 

overheid naar de vrije atmosfeer uitgestoten, waarmee deze stoffen een direct gevaar voor 

de volksgezondheid en het milieu in het betreffende gebied zijn. En waar gebeurt dit? In de 

Geulhaven in de Botlek!  

De situatie wordt nog onbegrijpelijker, wanneer U beseft dat deze enorme uitstoot van 

CMR-stoffen plaatsvindt tussen allerlei BRZO-bedrijven. Ondernemingen die bij het 

ontsnappen van een gifwolk van slechts 1000 gram door een technisch mankement reeds 

zullen worden stilgelegd en vervolgens door tientallen onderzoek plegende ambtenaren 

zullen worden bezocht, wegens het in gevaar brengen van diezelfde volksgezondheid en het 

toebrengen van schade aan het milieu! Is dit nog aan de onwetende burger uit te leggen? 

Vraag 8. 

Een ieder die zich enigszins in de ontgassingsproblematiek en het uitblijven van de zeer 

noodzakelijke oplossingen verdiept, in mijn ogen uit onwil en onkunde, zou het navolgende 

kunnen ontdekken: 

Het Ministerie van I&W, verantwoordelijk  voor het middels ontgassingen in gevaar brengen 

van de volksgezondheid en het milieu in bepaalde delen van het land, is al jaren het domein 

van de VVD. Het Openbaar Ministerie, dat mensen verdacht van het plegen van een 

strafbaar feit ( illegaal uitstoten van ZZS en het creëren van locaties voor deze uitstoot ) voor 

de rechter dient te brengen en dat in dezen nog nooit heeft gedaan, terwijl landelijk 

milieuofficier Mr. De Rijck door mij hoogstpersoonlijk op de hoogte is gesteld, staat al jaren 

onder leiding van…. VVD’er ..... De baas van de IL&T, welke zou moeten handhaven, 

maar dit niet doet, is door de ministers B..........op die positie 

‘gemanoeuvreerd’. Beiden van…. de VVD. In Provinciale Staten van Flevoland is over 

vergaande moties inzake het ontgassen in de provincie gestemd. Welke partij stemde tegen? 

De VVD! De voorzitter van de Taskforce, milieugedeputeerde in Zeeland, welke nauwelijks 

een bijdrage aan het oplossen van het ontgassingsprobleem heeft geleverd, is lid van….jawel 

de VVD. De enige uitzondering is CDA’er ......... Hij is de baas van de politie, welke dienst 

echter ook niet op het ontgassen handhaaft. Hij staat na zijn trouwerij waarschijnlijk in het 

krijt bij de VVD-premier, die hem toen in bescherming nam. Er lopen in dit dossier wel heel 

veel lijntjes naar één en dezelfde politieke partij, vindt U ook niet? Is het voor de burger 

acceptabel dat 1 politieke partij een dergelijk grote invloed op het al dan niet beschermen 

van zijn gezondheid en zijn milieu ( het klimaat ) heeft en dat er ogenschijnlijk geen krachten 

zijn, die dit kunnen veranderen? 
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Vraag 9. 

Nederland wacht braaf op de ratificatie van het CDNI-Verdrag door drie landen. Deze staten 

zijn Zwitserland, Frankrijk en België. De vraag in dezen is, of Nederland gezien de 

maatschappelijke risico’s wel met het handhaven op het uitstoten van zeer schadelijke en 

milieugevaarlijke stoffen op deze 3 landen moet wachten? België heeft net als Duitsland al 

een ontgassingsverbod. Zwitserland heeft wel geteld 0,0 kilometer vaarweg, waar zou 

mogen worden ontgast ( in en rond Bazel is stedelijk gebied en hier verbiedt het ADN het 

ontgassen vanwege de veiligheid ). Tot slot Frankrijk. Dit land beschikt slechts over een 

slordige 100 kilometer vaarweg ( met aftrek van steden en kunstwerken ). Bovendien is het 

volume aan uitgestoten zeer zorgwekkende stoffen op het Grand Canal d’ Alsace nog geen 

1% van de uitstoot hier te lande. Mag het lot van de Nederlandse burger aangaande zijn 

gezondheid en zijn leefomgeving in de handen van deze drie landen worden gelegd? Met 

alle respect voor de zuiderburen, maar België is nog nooit snel met het ratificeren van welk 

verdrag dan ook geweest. Moet de Nederlandse burger wachten op een land dat anderen er 

tegelijkertijd feitelijk toe aanzet binnen onze landsgrenzen voortdurend hun 

kankerverwekkende troep te dumpen? 

Vraag 10. 

De rechter heeft bepaald dat de provincie moet voldoen aan haar beginselplicht tot 

handhaving, omdat de provincie een ontgassingsverbod in de verordening heeft staan. Deze 

beginselplicht tot handhaving geldt ook voor de centrale overheid bijvoorbeeld in het kader 

van de Wet Milieubeheer…….! Waarom handhaaft de overheid niet op haar eigen wetten? 

Waarom past de overheid wetgeving niet toe, wanneer het om bedrijven gaat, maar wel als 

burgers het onderwerp zijn ( zoals in de Toeslagenaffaire )? 

Vraag 11. 

Overtreden de hoofden van het Ministerie van I&W, het Ministerie van Justitie en het 

Openbaar Ministerie geen ambtsmisdrijf door niet te handhaven op de illegale uitstoot van 

zeer zorgwekkende stoffen door tankers, welke de in de grondwet verankerde bescherming 

van het leefmilieu bedreigt? In artikel 355, lid 4 van het Wetboek van Strafrecht is namelijk 

het volgende te lezen: ‘De hoofden van de ministeriële departementen, die opzettelijk 

nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet ( art. 21 en 22.1 ) of andere 

wetten ( o.a. Wet Milieubeheer, art. 1.1 ), voor zover die uitvoering wegens de aard van het 

onderwerp tot hun ministeriële departementen behoort, worden gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de vierde categorie’. 

Het Wetboek van Strafrecht gaat nog verder in artikel 356: ‘Met hechtenis van ten hoogste 6 

maanden of een geldboete van de derde categorie worden gestraft de hoofden van 

ministeriële departementen aan wier grove schuld is te wijten dat de in artikel 355, lid 4, 

omschreven uitvoering wordt nagelaten’ . Een overheid, die doelbewust niet handhaaft ten 

koste van haar eigen burgers / het milieu en daarmee wegkomt……!? 
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Vraag 12. 

In het interview met ..... zegde de minister toe, zo snel mogelijk met de industrie rond de 

tafel te gaan zitten. Heeft het echter wel zin met deze ondernemingen aan een tafel plaats 

te nemen, wanneer alle andere, grote, internationale oil traders buiten schot blijven? Heeft 

het enig nut met de industrie te gaan praten, zolang tankers nog steeds de mogelijkheid 

hebben geheel onbestraft miljoenen kubieke meters zeer zorgwekkende en 

milieugevaarlijke stoffen naar de vrije atmosfeer uit te stoten en dit ook zullen blijven doen, 

zolang er niet op basis reeds bestaande, nationale wetgeving wordt gehandhaafd en er niet 

voldoende gesloten ontgassingsinstallaties zijn? Kan de burger überhaupt iets van een 

dergelijk gesprek verwachten en is de burger bij zo’n vertoning gebaat? Of wordt de burger 

hier door de minister bewust aan het lijntje gehouden?  

Vraag 13. 

De minister stuurt in het gesprek in De Hofbar de aandacht van de kijker wel zeer 

nadrukkelijk in de richting van ‘de vervuiler betaalt’. Deze ‘betaling’ wordt inderdaad in het 

CDNI-Verdrag geregeld, maar is deze regeling niet van secundair belang in het gehele 

ontgassingsdossier? Is het niet zo dat er primair eerst gesloten ontgassingsinstallaties 

moeten komen, waardoor er aansluitend op het uitstoten van zeer zorgwekkende stoffen 

naar de atmosfeer op basis van reeds bestaande, nationale wetgeving kan worden 

gehandhaafd?  

Mogen de volksgezondheid en het milieu afhankelijk zijn van een regelgeving, wie de kosten 

van het ontgassen gaat betalen? Moet de Nederlandse burger wachten op een wet, die een 

grote oil trader ergens in het grote buitenland dwingt de kosten van een ontgassing te 

dragen, iets wat hij zelfs na invoering van het CDNI-Verdrag uit winstbejag altijd zal trachten 

te voorkomen? 

Beste parlementariër, bestuurder, anderszins verantwoordelijke en journalist, ik heb hierbij 

getracht U meer achtergrondinformatie inzake het ontgassingsdossier te geven en U te 

wijzen op de vele onjuistheden, tegenstrijdigheden en ongerijmdheden in dit dossier. Het is 

geheel aan U, of U de handelswijze van onze overheid in het kader van uw persoonlijk 

geweten wel of niet kunt verantwoorden en hieraan al dan niet wenst mee te werken. U 

kunt nu echter nooit meer beweren dat U van niets wist, wanneer ooit mocht blijken dat in 

bepaalde regio’s het aantal sterfgevallen ten gevolge van kanker hoger is dan het landelijke 

gemiddelde ( bijv. Sliedrecht en IJmond ), of dat natuurgebieden na vele jaren ernstig blijken 

te zijn aangetast, waardoor volgende generaties de rekening gepresenteerd krijgen. 

Aan de parlementariërs vraag ik met klem werk te maken van de beloofde, andere werkwijze 

in de politiek en het dualisme nu werkelijk gestalte te geven. Eén niet uitgevoerde motie van 

de heer Lacin in dit dossier moet genoeg zijn. 
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In het bijzonder vraag ik met klem aan alle journalisten als enige bewakers van onze 

rechtsstaat ( zelfs de rechterlijke macht laat het te vaak afweten, zoals ze zelf heeft moeten 

toegeven ), onze democratie, met uitzondering van de medewerkers bij BNdeStem, Omroep 

Flevoland, De Hofbar en ...... ter plekke, of het ook niet hun taak is de zeer ongewenste 

situatie van de ontgassingen en inherent hieraan de mogelijk zeer ernstige consequenties 

voor mens, flora en fauna ten dienste van de burgers aan de kaak te stellen    ( zoals U ook 

met succes in de dossiers Toeslagenaffaire en Tata Steel hebt gedaan ), daar de landelijke 

overheid en enkele lagere overheden c.q. instanties weinig tot geen blijk geven de status 

quo daadwerkelijk serieus te willen veranderen en het parlement vrijwel machteloos lijkt.  

Het gaat hier niet om het gedogen van een tippelzone bijvoorbeeld, maar wel om het 

gedogen van een totale uitstoot* van zeer zorgwekkende stoffen en milieugevaarlijke 

stoffen naar de vrije atmosfeer van minimaal 50 miljoen m3 ( becijferd door ondergetekende 

op basis van statistieken en praktijkervaring ) per jaar…..! 

Neem uw verantwoordelijkheid! Nu! Het gaat U allen goed! 

Scherpenisse, 21 november 2021 

* Totale uitstoot is de uitstoot ontstaan door ontgassingen en het ‘open’ laden van

gevaarlijke stoffen. Ik heb uitgerekend dat de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door

ontgassingen circa 12 miljoen m3 per jaar bedraagt en de uitstoot van milieugevaarlijke en

voor de mensheid iets minder schadelijke stoffen bij ‘open’ beladingen circa 38 miljoen m3.

Dit is alleen nog maar de uitstoot veroorzaakt door binnenvaarttankers.
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Open brief 

Strafbaar.....of niet.....? 

Beste lezer ! 

Zeggen de namen .......U iets? Gaat er een lichtje 

branden bij het noemen van de naam ...... Genoemde 

personen behoren tot de crème de la crème van de 

Nederlandse advocatuur. Topadvocaten. Zoals een 

topvoetballer zich door zijn prestaties onderscheidt 

van de overige spelers, zo onderscheiden deze 

juristen zich evenzo. Champions League advocatuur. 

In februari trokken verschillende 

artikelen in de media mijn aandacht. 

Trouw onder andere berichtte op 5 

februari dat Mr. ....jaren achtereen 

uitgeroepen tot de beste, strafpleiter 

van het land, Tata Steel in IJmuiden 

wegens ‘het opzettelijke vervuilen van 

de omgeving en het moedwillig 

schaden van mens en dier’ wil 

aanklagen*. Als juridische grondslag 

bedient zij zich van artikel 173a uit het 

Wetboek van Strafrecht. Een 

topadvocat die aan een dergelijke 

aanklacht begint, twijfelt niet. 

Hoe luidt artikel 173a? ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in 

de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf of een 

geldboete, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een 

ander is te duchten’. In Jip en Janneke taal: blaast U iets met opzet de lucht in, wat volgens de 

wet niet mag en wat gevaarlijk is voor een ander of het milieu, dan wordt U bestraft. 

Duidelijk, niet? Geen speld tussen te krijgen! 
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Onwillekeurig legde ik de link met ontgassende  en ‘open’ ladende tankschepen. Zouden deze 

vanwege ‘het opzettelijk vervuilen van de omgeving en het moedwillig schaden van mens en 

dier’ feitelijk eveneens juridisch op grond van artikel 173a kunnen worden vervolgd? Maken 

deze tankschepen zich schuldig aan een milieudelict? Een economisch delict,  omdat de ‘de 

overtreding beroeps- of bedrijfsmatig opzettelijk en moedwillig’ geschiedt?  Begaan zij een 

misdrijf?  Zijn deze tankers strafbaar....of niet...? 

Iemand die een misdrijf pleegt ( dit is iets anders dan een 

strafbaar feit plegen ) en hiervoor wordt veroordeeld, is 

een misdadiger. Betekent dit dat ik een potentiële 

misdadiger ben en veel collega’s van mij in de tankvaart  

criminelen in spé zijn, wanneer wij bestaande 

(milieu)wetgeving overtreden door troep onder 

verschillende omstandigheden de lucht in te blazen? Om 

het antwoord op deze vraag te kunnen geven, volgt nu een 

persoonlijk relaas van het naar mijn mening plegen van 

een economisch misdrijf. A true crime story. 

Om eind april wegens de wettelijk voorgeschreven, vijfjaarlijkse klasse bij de werf op de 

helling te kunnen, moet mijn schip gasvrij zijn. Dit betekent dat de zich in de ladingtanks 

bevindende gassen / dampen moeten worden verwijderd. Deze dampen / gassen zijn 

afkomstig van de laatst geladen lading, welke nafta was. Nafta is een stof met een CMR-code. 

Dit houdt in dat nafta kankerverwekkend is (C), het DNA beschadigt (M) en de voortplanting 

schaadt (R). De dampen / gassen van deze stof hebben uiteraard dezelfde eigenschappen en 

zijn daarmee niet alleen gevaarlijk, maar evenzo zeer schadelijk voor de mens en het milieu. 

Het uit de ladingtanks verwijderen 

van de schadelijke dampen / gassen 

kan op twee manieren geschieden: 

door ze met behulp van een 

gesloten systeem te laten afzuigen 

door de momenteel enige, 

operationele reinigingsinstallatie te 

Moerdijk**, of door ze met behulp 

van grote ventilatoren naar de vrije 

atmosfeer uit te stoten. Aan de 

eerste optie zijn kosten verbonden; 

het naar de buitenlucht ventileren 

kost niets: is helemaal gratis...! 
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Mijn werkgever kiest uit financiële overwegingen vooralsnog voor de laatst genoemde optie, 

omdat ‘dit nog steeds niet verboden is', zoals hij zegt. In dezen staat hij symbool voor 99% 

van allen in en rond de tankvaart, die aan tankschepen de opdracht geven dan wel deze 

dwingen schadelijke dampen / gassen naar de vrije atmosfeer uit te stoten. Hoewel bij 

sommigen de ‘sense of urgency’ geen dampen / gassen meer uit te stoten , zoals genoemd in 

een onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit, ergens in het achterhoofd wel aanwezig 

is, prevaleert het kostenaspect. 

Om deze reden begeef ik mij met een 

bezwaard gevoel op 15 april naar een 

door onze overheid aangegeven 

‘groen’ vaarwater, alwaar het 

ongelimiteerd uitstoten van 

schadelijke stoffen naar de vrije 

atmosfeer volgens diezelfde overheid 

is ‘toegestaan’. In mijn geval bevindt 

deze ontgassingsroute zich in een 

Natura 2000 gebied: het Krammer - 

Volkerak habitatrichtlijngebied. Ik 

loos mijn schadelijke, toxische   

dampen / gassen aldus op aanwijzing 

van Onze overheid in een beschermd, 

kwetsbaar natuurgebied…..! 

Is het mij bekend dat deze dampen 

dan wel gassen zeer gevaarlijk voor 

de volksgezondheid zijn en in zeer 

ernstige mate schadelijk voor het 

milieu? Uiteraard weet ik dat en ik 

niet alleen. De overheid, die de 

hiernaast afgebeelde kaart opstelde, 

weet dit ook. Zij beseft zich terdege 

dat ontgassende schepen zich  niet 

ontdoen van slaoliedampen of 

limonadesiroopgassen.....! 

De ventilatoren aan dek worden gestart en ik begin met het lozen van een mix van 7600 

kubieke meter aan carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) dampen / gassen 

vermengd met zuurstof. Varende met een slakkengang kom ik tot de conclusie dat ik niet de 

enige, ventilerende tanker op deze groengekleurde, toeristische ontgassingsroute ben, wanneer 

ik om mij heen kijk. Ik vraag mij af, hoeveel tienduizenden kubieke meters gevaarlijke en 

zeer schadelijke stoffen  er nu alleen al op dit traject worden uitgestoten…..? 
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Deze uitstoot van zeer schadelijke stoffen zal uiteindelijk via de lucht in het water en op het 

nabij gelegen land neerdalen***, daar de meeste dampen / gassen zwaarder dan lucht zijn     ( 

bij Tata was dit zichtbaar door de zwarte grafietregens; bij gassen / dampen is dit niet 

zichtbaar ). Giftige gasmoleculen zullen zich tenslotte  aan het voedsel voor de vele 

Brilduikers, Futen en Kluten  hechten en in het aquatisch milieu opgaan. Mijn handelen is 

aldus niet echt bevorderlijk voor de (leef)omgeving......; mensen worden er absoluut niet 

gezonder van en op de flora en fauna is het effect ook alles behalve positief te noemen. Dit is 

nog eufemistisch uitgedrukt. En velen weten dit…..! 

U hebt het zojuist gelezen: 7600 cbm! 

Dringt het wel tot U door, hoeveel liter dit 

is? Zeven miljoen zeshonderdduizend liter, 

ofwel 7.600.000 literflessen gevuld met 

gevaarlijke en zeer schadelijke gassen / 

dampen. U hebt ook gelezen dat deze 

hoeveelheid een mix van dampen / gassen 

en zuurstof is. Wanneer ik uitga van een 

verhouding 50% zuurstof en 50% dampen / 

gassen, dan is er sprake van 3800 m3 puur 

product in gasvorm.  

Het laatste heb ik bewust onderstreept, want nu ga ik U iets vertellen, wat de wenkbrauwen 

zal doen fronsen. Indien deze hoeveelheid wordt gecondenseerd, dan houd ik grofweg  5 

kuub**** vloeibare nafta over. Door 7600 m3 dampen / gassen vermengd met zuurstof uit te 

stoten, loos ik in feite vijfduizend liter vloeibaar, gevaarlijk en zeer schadelijk product  in het 

milieu. Onbestraft!!  Stel nu, ik neem een drukspuit van slechts 5 liter en vul deze  met 

vloeibare nafta en ga tijdens de vaart op het achterdek van mijn schip deze bus leeg spuiten, 

waarbij de nafta zich als een mooie nevel verspreidt......, wat gebeurt er dan? Beste lezer, 

geloof mij,  alle opsporingsambtenaren in een straal van 30 kilometer en zelfs die, die geen 

dienst hebben, zullen zich naar mijn schip spoeden en zullen mij, als zijnde de grootste 

crimineel van Nederland, onmiddellijk verbaliseren wegens het ernstig vervuilen van het 

milieu   ( hoogstwaarschijnlijk onder andere op basis van de Waterwet, artikel 6.2 )....!? 

Dit komt erop neer dat ik minimaal een proces-verbaal 

ontvang, wanneer ik 5 liter vloeibare nafta in het milieu 

sproei, maar dat de overheid niets doet, wanneer ik 

3.800.000 liter pure nafta dampen / gassen naar het milieu 

uitstoot, wat neerkomt op 5000 liter vloeibare nafta........! 

Is dit niet uitermate vreemd??? Aan de wetgeving kan het 

niet liggen. Deze maakt namelijk geen enkel verschil 

tussen het belasten van het milieu met vaste, vloeibare of 

gasvormige stoffen.  
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Nee, beste lezer,  het verschil wordt door de handhavende macht gemaakt…..! Wel de 

kapitein van MS Baltic Tern op grond van de Waterwet willen vervolgen voor het zonder 

opzet verliezen van 2 containertjes met onschuldige houtsnippertjes op zee, maar niet ..... die  

moedwillig gigantische hoeveelheden  zeer schadelijke stoffen in het milieu loost in een 

Natura 2000 gebied !?? Een macht, die dus per situatie bekijkt, of zij wel of niet aan 

haar beginselplicht tot handhaving wenst te voldoen. Strafbaar....of niet....? 

Is mijn zojuist opgestarte 

ontgassingsactie bij wet verboden? 

Volgens mij wel, mits ik nog steeds 

kan lezen. De Wet Milieubeheer 

zegt in artikel 1.1a het volgende: 

‘Een ieder die het vermoeden kan 

hebben dat zijn handelen nadelige 

gevolgen voor het milieu kan 

hebben, dient dit handelen na te 

laten dan wel de nodige maatregelen 

te nemen te voorkomen dat zijn 

handelen nadelig voor het milieu 

kan zijn’. Simpel gesteld: je mag 

niets doen, wat schadelijk voor het 

milieu is ( zeer zeker niet zonder een 

vergunning / ontheffing ). Tevens 

zegt artikel 173a van het Wetboek 

van Strafrecht dat het niet mag, 

zoals U reeds hebt kunnen lezen. 

Dit impliceert dat ik op zijn minst ( en met mij een ieder ander, die voor de gezondheid en het 

milieu schadelijk dampen / gassen tijdens het ontgassen dan wel het ‘open’ laden naar de 

buitenlucht uitstoot ) de Wet Milieubeheer overtreed, wat een economisch misdrijf is, 

wanneer deze specifieke ontgassing / uitstoot niet is vergund. Mr. Ficq zou korte metten met 

mij maken. Zij zou mij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid juridisch 

verwijten dat ik opzettelijk de omgeving vervuil en moedwillig mens en dier schaad, wat ik 

niet kan ontkennen.  Ik zou conform artikel 173a uit het Wetboek van Strafrecht tot een 

gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren kunnen worden veroordeeld en ......daarmee tot een 

misdadiger worden, vrees ik! 

Nu zult U misschien denken dat met deze constatering de kous af is; ....... heeft als enige de 

wet overtreden en is als enige strafbaar, maar zo eenvoudig ligt het volgens mij niet, nadat ik 

mij verder enigszins in de materie verdiepte.   
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Zoals U reeds hebt kunnen lezen, begeef ik 

mij met enige tegenzin naar de Volkerak om 

aldaar te ontgassen. Ik doe dit, omdat mijn 

werkgever dit vraagt. Hij neemt het initiatief; 

maakt zich volgens mij onbewust schuldig 

aan uitlokking. Natuurlijk kan ik als 

werknemer daar tegen ingaan, maar dat 

bevordert de sfeer niet ( en in veel andere 

situaties zullen werknemers bang zijn 

uiteindelijk hun baan te verliezen, wanneer zij 

weigeren ).  Bovendien kan ik hem ergens 

nog begrijpen ook; wanneer een ieder overdag 

op de rijkswegen harder dan 100 km/uur rijdt, 

omdat de overheid niet handhaaft,  waarom 

zou hij dan als enige wel precies 100 rijden? 

Is hij in de dagelijkse praktijk van de tankvaart de enige, die schepen uitlokt tot het plegen 

van een strafbaar feit door schadelijke dampen / gassen naar de vrije atmosfeer uit te stoten     

( daarbij gebruikmakend van gezag / macht )? Ik vrees van niet. Ik denk dan aan de diverse 

internationale oliehandelaren, die zonder daarvoor te willen betalen te pas en te onpas een 

gasvrij schip eisen en indien deze eis niet wordt ingewilligd, geen lading aanbieden, waarop 

de bevrachters de scheepseigenaren overhalen ( uitlokken ) alsnog zo goedkoop mogelijk te 

gaan ontgassen, omdat ze anders werkloos tegen de kant liggen. 

Wat te denken van de volgende casus: het uitlokken van schepen door terminals gevaarlijke 

stoffen ‘open’ te laden ( niet aangesloten op een dampretoursysteem aan de wal ). Conform 

het ADN, een Europese wet opgesteld vanuit de optiek van de veiligheid en niet ter 

bescherming van de gezondheid en het milieu, mogen diverse milieugevaarlijke stoffen 

zonder aansluiting op een dampretour ( ‘open’ dus )  worden geladen, mits nationale 

wetgeving dit niet verbiedt ( artikel 7.2.3.7.0. ). Dit impliceert dat bij het ‘open’ laden van 

milieugevaarlijke stoffen in tankschepen ‘de omgeving opzettelijk wordt vervuild en mens en 

dier moedwillig worden geschaad’. In mijn ogen precies die handeling verboden bij artikel 

173a Wetboek van Strafrecht en de artikelen 1.1a en 10.1 Wet Milieubeheer!! 

Een actie, welke door onze overheid actief wordt gestimuleerd, wanneer het gaat om het laden 

van bijvoorbeeld zware stookolie, UN 3082. Een product, waarvan het een publiek geheim is 

dat er veel chemische afvalstoffen in worden verwerkt, om er op deze wijze op een zeer 

lucratieve manier vanaf te komen. Het veiligheidsinformatieblad van deze stof  waarschuwt 

een ieder eventuele dampen absoluut niet in te ademen en wijst erop dat de stof 

kankerverwekkend is….! Een stof, waarvan het algemeen bekend is dat deze extreem 

schadelijk voor het aquatisch milieu is! 
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Desondanks heeft Onze overheid in een Multilaterale Overeenkomst ( ADN/M 019 ) bepaald 

dat de terminals geen dampretour hoeven aan te bieden; dat de dampen / gassen tijdens het 

laden aan dek naar de vrije atmosfeer mogen worden uitgestoten.  Met andere woorden het 

economisch belang van de olieterminals, die o.a. door falend toezicht van de overheid na meer 

dan 40 jaar nog steeds niet overal dampretourleidingen en / of goed werkende 

dampverwerkingsinstallaties hebben ( waardoor grote zeeschepen bij sommige terminals wel 

op een dampretourleiding worden aangesloten, maar waarbij de dampen uiteindelijk via een 

ingenieus pijpje alsnog de lucht in gaan, wat bij de handhavers bekend moet zijn ), gaat boven 

de gezondheid van de bemanningsleden aan dek van de stookolie ladende schepen, de 

omwonenden en het milieu uit, zoals het economisch belang van Tata Steel ook boven de 

gezondheid van de omwonenden en het milieu uitging en nog steeds uitgaat. 

Dit is precies de kritiek, welke door ......wordt geuit in

een onlangs door hem aan een nieuw te vormen 

regering verstuurde brief. In zijn schrijven stelt hij dat 

‘er wordt gesjoemeld met regels, veelal uit economische 

motieven, omdat veiligheid ( en inherent hieraan de 

gezondheid ) wordt gezien als een kostenpost ‘. Hij 

waarschuwt de overheid voor het ondermijnen van het 

vertrouwen onder de burgerij door een dergelijk 

handelen. Ook de FNV komt tot de conclusie dat 

economische motieven boven andere motieven uitgaan 

en overweegt om deze reden éénzijdig uit een overleg 

met de overheid inzake veilige werkplekken te stappen. 

Ik sta vierkant achter beiden,  omdat zij gelijk hebben. 

Eigen ervaringen wijzen dit uit. 

Terug naar de praktijk van het ‘open’ laden van gevaarlijke stoffen: een tankschip moet bij 

een terminal een gevaarlijke stof laden. De oliehandelaar wenst niet voor een aansluiting op 

de dampretour te betalen, ten gevolge waarvan de terminal weigert een dampretour aan te 

bieden. Beiden lokken het tankschip aldus uit, dwingen door gebruikmaking van hun gezag    

( macht ), de milieugevaarlijke en de gezondheid schadende dampen / gassen naar de vrije 

atmosfeer uit te stoten. De bevrachter en de reder achtereenvolgend tekenen meestentijds 

vanuit een commercieel motief  geen protest aan. Zij lokken met gebruikmaking van hun 

gezag uiteindelijk de schipper eveneens uit een strafbaar feit te begaan door de  schadelijke 

dampen / gassen naar de buitenlucht te laten ontsnappen. ‘Zij die door misbruik van gezag het 

strafbare feit opzettelijk uitlokken worden als daders van een strafbaar feit gestraft’ conform 

artikel 47, lid 2, Wetboek van Strafrecht. Zijn deze oliehandelaren, terminals, bevrachters en 

reders nu strafbaar....of niet....? 
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Misschien kan ..... antwoord geven op de

volgende, absurde situatie, welke ik aan 

de hand van een vergelijking zal trachten 

te duiden:  in artikel 10 van de 

Wegenverkeerswet staat dat ‘ het 

verboden is op de openbare weg een 

wedstrijd met voertuigen te organiseren 

of daaraan deel te nemen’. 

Desalniettemin publiceert de overheid 

een kaartje met plaatsen, waar straatraces 

binnen de bebouwde kom op de 

openbare weg mogen worden 

gehouden.....! Waanzinnig en 

onvoorstelbaar, niet? Gelukkig dan ook 

geen werkelijkheid.  

In de wet staat dat ‘het verboden is opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, 

in de lucht of in het oppervlaktewater te brengen, indien daarvan gevaar voor de openbare 

gezondheid of levensgevaar voor een ander is te duchten’. Desondanks publiceert de overheid 

een kaartje met groengekleurde trajecten, waar voor de mens en het milieu zeer schadelijke en 

gevaarlijke dampen / gassen vrijelijk de lucht in mogen worden geblazen. Onvoorstelbaar en 

grenzend aan waanzin, niet? Helaas wel de realiteit!! Is de overheid door haar handelen nu 

medeplichtig aan een misdrijf?  

Het overtreden van de Wet Milieubeheer is volgens de 

Wet op de Economische Delicten een economisch 

misdrijf, wanneer dit misdrijf opzettelijk wordt begaan  

( artikel 1a.1 ). ‘Als medeplichtigen van een misdrijf 

worden gestraft: zij die opzettelijk gelegenheid bieden 

tot het plegen van een misdrijf’      ( Wetboek van 

Strafrecht, artikel 48, lid 2 ). Is het ontgassen van 

tankers naar de vrije atmosfeer een misdrijf? Ik ben van 

mening dat dit het geval is; zeer zeker indien dampen / 

gassen de status van gevaarlijke afvalstoffen hebben, 

zoals de minister in een brief aan de Taskforce 

Ontgassen onlangs adviseerde. Biedt de overheid 

tankers opzettelijk de gelegenheid door in de door  haar 

aangegeven gebieden te ontgassen,  een misdrijf te 

plegen? Ik kan dit moeilijk ontkennen. Is de overheid 

daarmee strafbaar...of niet...??? 
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Als observeerder ( en misdadiger? ) kom ik voorlopig tot de volgende conclusies: 

- Tankschepen die zich ontdoen van ladingdampen door deze naar de vrije atmosfeer uit

te stoten ( een niet-vergunde uitstoot ), overtreden massaal bestaande, nationale

wetgeving

- De overheid faciliteert locaties, waar deze wettelijk, verboden activiteiten kunnen

worden verricht

- Een ieder, die tankschepen manipuleert dampen / gassen naar de vrije atmosfeer uit te

stoten dan wel dit mogelijk maakt, overtreedt de wet.

- Ogenschijnlijk gaan voor onze overheid economische belangen boven alle andere

belangen, waaronder een gezonde werkplek voor werknemers (dus ook voor

opvarenden), waardoor jaarlijks ‘naar schatting van het RIVM 3000 (oud)werknemers

aan kanker die is ontstaan door blootstelling aan chemische stoffen, sterven’.

- De overheid handhaaft niet op nationale wetgeving en houdt zich niet aan de

Grondwet ( artikel 21 en artikel 22, lid 1 ).

Nu zult U misschien denken ‘de overheid handhaaft wel, 

want dat heb ik onlangs gelezen in een artikel in De 

Gelderlander d.d. 16 maart 2021’. Helaas beste lezer wordt 

er hier zand in uw ogen gestrooid. Wat is hier namelijk aan 

de hand? Welnu, volgens het artikel controleert de KLPD 

met een drone tussen de Kop van Pannerden en de Bocht 

van Erlecom op de Waal op ontgassende schepen. Dit 

traject is volgens het kaartje van de overheid een 

aangewezen ontgassingsroute ( groen van kleur ). Ondanks 

het feit dat er strikt genomen conform de wet helemaal niet 

mag worden ontgast......,  handhaven ambtenaren niet op 

dit verbod!  Controleert de KLPD in dezen dan niet op 

overtreding van de Wet Milieubeheer en het Wetboek van 

Strafrecht? Nee, blijkbaar niet ( de hoofden van de 

departementen, die  opdracht hebben gegeven niet te 

handhaven, overtreden hiermee volgens mij op hun beurt 

de wet (art. 355, lid 4 en art. 356 Wetboek van Strafrecht ). 

Maar wat zijn al die opsporingsambtenaren in dit bewuste artikel en in andere publicaties met 

die drones dan aan het doen, vraagt U zich nu misschien af ? Beste lezer, deze handhavers 

kijken, of datgene wat mijns inziens reeds bij wet is verboden, dan toch in ieder geval nog wel 

volgens andere, geldende regeltjes gebeurt.......! De regels van het ADN!  Jawel, U leest het 

goed; men controleert, of de schipper op een correcte wijze de wet overtreedt. Doet hij dit 

niet, dan kunnen de statistieken weer in het voordeel van de handhavende instanties worden 

bijgewerkt. Dit optreden is vergelijkbaar met het aanschouwen van een verboden straatrace 

door  bijvoorbeeld de politie;  de agenten verbaliseren niet de deelnemende chauffeurs wegens 

hun deelname aan een illegale activiteit, maar controleren of de bestuurders tijdens de race 

hun gordeltje wel om hebben….! Kunt U Onze overheid nog volgen? Ik niet. 
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In dezelfde publicatie in De Gelderlander las ik aansluitend met niet geringe verbazing de  

bewering van een opsporingsambtenaar dat ‘ontgassen onder bepaalde voorwaarde nog wel 

legaal is’. Ik vraag me met alle respect voor deze ambtenaar af, of hij beter kan lezen dan ik? 

Of  heeft hij andere uitgaves van wetboeken in zijn boekenkast staan ? Dezelfde diender 

beweert vervolgens ‘dat een totaalverbod op ontgassingen vermoedelijk pas eind 2021 volgt’. 

Beschikt hij over andere informatie dan een ieder ander? Volgens mij is er conform de 

stapsgewijze invoering van het Europese Scheepsafvalstoffenverdrag / CDNI Verdrag  van 

een totaalverbod op ontgassingen vóór 2023 geen sprake....! Zijn dit de enige onwaarheden in 

het artikel? Helaas niet. 
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De specialist in het vervoer van gevaarlijke stoffen zegt met stelligheid ‘dat er na het lossen 

van een vloeibare lading altijd wat achter blijft in een tank’. Naar alle waarschijnlijkheid was 

hij nooit werkzaam op een hypermoderne 

tanker, waar werkelijk de laatste druppel 

uit een ladingtank kan worden gehaald. 

Aansluitend zegt deze man aan de zijlijn 

van de tankvaart dat ‘restanten altijd weg 

moeten, voordat de nieuwe lading aan 

boord kan’. Zegt zijn kennis en ervaring 

niet dat er ook veel tankers varen, die 

‘dedicated’ dan wel ‘compatible’ varen en 

daarom nooit ontgassen ‘ voor er een 

nieuwe lading aan boord komt’? Tot slot de uitspraak dat ‘bevrachters eisen dat je gasvrij 

aanmeert’. Deze stelling is pertinent niet waar; terminals en / of oliehandelaren eisen dit        

( bevrachters zijn slechts de boodschappers van wat deze twee eisen ).  Ik nodig de bewuste 

ambtenaar en een ieder die deze onwaarheden verkondigt bij dezen uit,  alsnog o.a. mijn 

artikel ‘Waarom binnenvaarttankers stiekem ontgassen’ d.d. 22 april 2019 eens te bestuderen. 

Als lezer van het bewuste artikel in De Gelderlander hebt U dus alles gelezen, behalve de 

waarheid......! Het misleiden van de bevolking; het verspreiden van onwaarheden; het 

stigmatiseren van en kwaadspreken over een beroepsgroep; strafbaar....of niet.... ? 

In het krantenartikel slaat de betreffende opsporingsambtenaar op één punt wel de spijker op 

zijn kop. Hij zegt namelijk ‘de regels zijn nu nog ingewikkeld’. Hiervan is geen woord 

gelogen en verbetering is vooralsnog helaas niet in zicht.  Zelfs de Tweede Kamer wordt het 

blijkens de vele Kamervragen beu. Verantwoordelijk hiervoor is......wederom onze 

almachtige, zeer creatieve overheid. Zijn eigen werkgever. Een mooi voorbeeld van het 

ingewikkelde karakter van  regels en hoe onze overheid hiermee omgaat,  is de wettelijke 

status van de aanwezige dampen / gassen in de ladingtanks van binnenvaarttankers. 

Het Europese CDNI Verdrag stelt in bijlage 3 bij de 

begripsbepalingen dat ‘dampen niet als afval van de lading 

kunnen worden gezien’. Tegelijkertijd beweert een andere 

Europese wet, de Kaderrichtlijn Afvalstoffen dat ‘het bij 

afvalstoffen erom gaat dat men zich ontdoet van de stof’. 

Volgens deze definitie zijn alle dampen / gassen, waarvan een 

tanker zich ontdoet, wel afvalstoffen. Twee Europese wetten, 

die met elkaar botsen....! In mijn artikel ‘Dampen happen’ kunt 

U een zelfde discrepantie lezen tussen het ADN van de UN 

enerzijds en de United Nations Safety Data Sheets anderzijds. 

Amateurisme op het hoogste niveau, gefinancierd met ons 

belastinggeld. 
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Op 4 april toonde het televisieprogramma De 

Vuilnisman aan dat veel stoffen, die voor 

enkele jaren nog de status afvalstoffen hadden, 

tegenwoordig wettelijk als grondstoffen 

worden aangemerkt. De reden is dat de 

overheid met deze verandering van status 

gemakkelijker met deze stoffen kan omgaan; er 

gelden minder strengere regels voor en dit is 

weer uitermate gunstig voor zowel de overheid 

als het bedrijfsleven, echter soms nadelig voor 

de mens en het milieu, zoals uit de uitzending 

onomstotelijk bleek. 

In de binnenvaart is na een jarenlange, oeverloze discussie, welke het gesloten ontgassen van 

tankers en daarmee de ontwikkeling van locaties voor gesloten ontgassingen voortdurend 

heeft tegengehouden ( en daardoor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu ),  

precies het tegenovergestelde gebeurd; als één van haar laatste ‘heldendaden’ heeft Onze  

minister inzake de status van dampen / gassen niets definitief besloten. De ministeriële 

wijsheid en daadkracht bestaan er slechts uit dat zij ‘concludeert dat het juridisch gezien de 

meest veilige keuze is om de afgegeven ladingdampen aan te merken als afvalstof’. Dit advies 

geeft zij aan de provincies, daar ‘het uiteindelijk aan de provincies is om een stroom wel of 

niet aan te merken als afvalstof’. De centrale overheid laat de bescherming van de 

volksgezondheid en het milieu, een grondwettelijke plicht, aldus over aan lagere 

overheden.....! Dit zou zo maar kunnen resulteren in allerlei verschillende regeltjes en eisen 

per provincie, waardoor ‘de regels nog ingewikkelder’ worden.  Maar kun je als centrale 

overheid dergelijke kerntaken überhaupt wel aan lagere overheden en andere instanties 

overlaten? 

Een provincie als Noord-Holland, die Tata Steel ten koste van de omwonenden en het milieu 

jarenlang geen strobreedte in de weg legde en tengevolge waarvan de staalgigant gedurende 

een zeer lange periode nooit serieus in milieubeschermende maatregelen investeerde , wat 

bleek bij de mislukte overname door het Zweedse SSAB,  moet onze volksgezondheid en het 

milieu gaan beschermen? Een Omgevingsdienst Noordzeekanaal, waarvan de Randstedelijke 

Rekenkamer stelt ‘dat overheidsdiensten te veel handelen naar wat niet kan en onvoldoende 

kijken naar de mogelijkheden, die er wel zijn’, moet gaan beslissen, hoe deze dienst met 

dampen / gassen als zijnde afvalstoffen zal omgaan en daarmee over onze volksgezondheid en 

ons milieu gaan waken? Instanties, waarvan de staatssecretaris in de casus Tata Steel zegt dat 

‘zij liever had gezien dat zij eerder hadden ingegrepen’....!? Dat belooft naar mijn bescheiden 

mening weinig goeds voor mens en milieu. 
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Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat er in 

de regio Amsterdam ( ondanks GroenLinks ) ten 

nadele van het milieu en de volksgezondheid nog 

geen enkele gesloten ontgassingsinstallatie door 

tegenwerking van deze overheidsinstanties 

( Provincie en Omgevingsdienst ) van de grond 

is gekomen, hoewel het bedrijfsleven al jaren in 

staat is nagenoeg perfect functionerende 

ontgassingsinstallaties aan te bieden, waarmee 

ontgassingen naar de vrije atmosfeer zouden 

kunnen worden voorkomen. 

Het reeds in mei 2018 oprichten van een 

speciale Taskforce Ontgassen ( waarvan 

de voorzitter vanwege de problemen 

rond Tata Steel opstapte ), diverse  

publicaties van wetenschappelijke aard, 

de vele Kamervragen en reeds bestaande 

wetgeving hebben niets aan de status 

quo kunnen veranderen. Gesloten 

ontgassingen worden nog steeds niet 

gestimuleerd en op ‘het zich ontdoen  

van’ dampen / gassen van gevaarlijke en 

zeer schadelijke stoffen ( ook tijdens het  

laden ) wordt niet gehandhaafd.  Veel 

troep gaat gewoon de lucht in en de 

handhavende macht is hiervan volledig 

op de hoogte. Al jaren, zoals zij ook wist 

van de uitstoot door Tata Steel in 

IJmuiden .  

Voorlopig zie ik in deze situatie, hoe dringend gewenst ook, geen verandering komen. De 

brief van de minister aan de taskforce zal de situatie alleen nog maar ingewikkelder maken. 

De minister volgt namelijk de definitie uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen : ‘Bij afvalstoffen 

gaat het erom dat men zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of moet ontdoen van de stof     

( gassen / dampen )’. Zij gaat hiermee tegen de wens van de Tweede Kamer in. In de 

Kaderrichtlijn, de wet, wordt geen onderscheid gemaakt, hoe men zich ‘ontdoet van een stof’, 

wanneer dan wel waarheen. Dit zou volgens mij juridisch navolgende moeten betekenen: 
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 Een schip dat  gevaarlijke en schadelijke dampen / gassen tijdens een open ontgassing

naar de vrije atmosfeer uitstoot, ontdoet zich van gevaarlijke afvalstoffen, wat o.a. bij

artikel 10.1 Wet Milieubeheer is verboden

 Een schip dat gevaarlijke en schadelijke dampen / gassen tijdens een ‘open’ belading

naar de vrije atmosfeer uitstoot, ontdoet zich eveneens van gevaarlijke afvalstoffen,

wat o.a. bij artikel 10.1 Wet Milieubeheer is verboden

 Een schip dat gevaarlijke afvalstoffen tijdens een gesloten belading afgeeft, ontdoet

zich ook van gevaarlijke afvalstoffen. Het schip  mag deze alleen afgeven aan erkende

inzamelaars conform artikel 10.37 Wet Milieubeheer. Het ‘zich ontdoen van deze

afvalstoffen’ door deze tijdens een belading aan een olieterminal af te geven is bij wet

verboden, wanneer deze olieterminal niet als inzamelaar / verwerker is erkend ( geen

enkele olieterminal is erkend!!!! ).

 Noch de brief van de minister noch de wet maakt verschil in de plaats, waar de

ontgassingsinstallatie / dampverwerkinginstallatie ( is hetzelfde qua werking ) zich

bevindt. Dit betekent dat alle eigenaren van een dergelijke installatie, ongeacht waar

deze is gesitueerd, over dezelfde vergunningen dienen te beschikken ( is nu niet het

geval ).

De wettelijke chaos ten gevolge van in mijn 

ogen onnavolgbaar, ministerieel handelen,  

aanrommelen door Onze overheid, wordt nog 

groter, want wat is nu de werkelijke, wettelijke 

status van gassen / dampen, waarvan de schipper 

zich nog niet heeft ontdaan? Het kan toch niet zo 

zijn dat deze status plotsklaps verandert, alleen 

omdat deze gassen / dampen het schip verlaten? 

Water in een drinkwaterleiding heet drinkwater. 

Ja toch? Verandert de status hiervan in 

slootwater, wanneer het uit uw kraan stroomt? Afval in het vuilnisbakje in uw keuken krijgt 

toch ook niet pas de status van vuilnis, wanneer U zich hiervan ontdoet door uw kliko op het 

trottoir of aan de rand van de weg te zetten? 

Het heeft er alle schijn van dat onze overheid het spoor geheel bijster is en zich weer in 

allerlei bochten wringt in de hoop er zo uit te komen. En dit al jaren ten koste van de 

gezondheid en het milieu. Het bewandelen van geitenpaadjes ten dienste van allerlei 

activiteiten is een specialiteit van Den Haag geworden, wat ook in de Stikstofaffaire bleek. 

Daarbij schuwt men het niet onwaarheden te verkondigen. Zo heeft Onze Minister 

herhaaldelijk beweerd dat zij op de Rijn het ontgassen niet kan verbieden. Dit is naar mijn 

mening niet waar. De Akte van Mannheim biedt in artikel 7 een mogelijkheid: de 

volksgezondheid komt namelijk door van het vrije verkeer gebruikmakende, ontgassende 

tankschepen in gevaar. Bovendien is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Duitsland 

met dezelfde Akte in de hand  wel ontgassingsverboden op de Rijn weet te  realiseren……! 
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Toch moet er een onomstreden, eenduidig antwoord op de vraag komen, welke status  

dampen /gassen aan boord van een tanker hebben, want mijn collega’s en ik mogen conform 

artikel 55, Wet Milieubeheer, geen gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, wanneer wij niet als 

vervoerder van deze gevaarlijke afvalstoffen zijn erkend. Ook mogen tankers deze gevaarlijke 

afvalstoffen nooit afgeven aan iemand, die niet wettelijk is erkend ( geen enkele olieterminal 

is erkend ). Tot slot moet volgens dezelfde wet worden geregeld dat de ontvangst van al deze 

gevaarlijke afvalstoffen in de vorm van dampen / gassen middels een S-formulier wordt 

bevestigd ( ook bij beladingen ). Ik ben zeer benieuwd met welke lumineuze, aan alle kanten 

rammelende oplossing Den Haag uit cognitieve onmacht nu weer komt. 

De overeenkomst tussen Tata Steel en gassen/dampen uitstotende tankers beperkt zich niet 

alleen tot het overtreden van reeds bestaande wetgeving en andere regels, waardoor ernstige 

schade aan de volksgezondheid en het milieu wordt toegebracht.  In beide gevallen is het 

optreden van de overheid eveneens op zijn minst zeer discutabel te noemen door niet stringent 

te handhaven en geen harde eisen aan (vooral) grote, machtige ondernemingen c.q. 

bedrijfstakken te stellen. In het geval Tata bleek dit laatste maar weer eens tijdens een digitale 

bijeenkomst, waarin een ambtenaar schoorvoetend ten overstaan van een grootgrondbezitter 

toegaf dat de boeren in de regio Zuid-Kennemerland aan de nieuwe stikstofregels moeten 

voldoen, maar dat deze regels niet gelden voor de staalgigant. Wetten en regels gelden toch 

voor een ieder? Het bewust scheppen van rechtsongelijkheid; strafbaar....of niet....? 

In de binnenvaart is het niet anders. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw worden 

binnenvaarttankers ( vergelijkbaar met de  boeren in Kennemerland ) wettelijk verplicht met 

een dampretourleiding uitgerust, opdat o.a. schadelijke en gevaarlijke dampen / gassen naar 

de wal kunnen worden afgevoerd en niet in het milieu belanden en de mensheid geen schade 

kunnen berokkenen. Nochtans zijn er nog steeds terminals, waar deze dampen / gassen 

uiteindelijk alsnog in het milieu terechtkomen  ( zoals de schadelijke stoffen bij Tata Steel ), 

omdat de terminal ‘er nog niet klaar voor is’….!? Waarom zijn deze ondernemingen er na 

bijna 50 jaar nog steeds niet klaar voor? 

In Ot en Sien taal mijn duidelijke mening : een deel 

van het bedrijfsleven heeft nooit serieus in de 

ontvangst van dampen / gassen ter bescherming van 

mens en milieu willen investeren, omdat  het als een 

kostenpost wordt gezien, welke per saldo de 

nettowinst drukt ( en daarmee de bonussen van de 

managers en de winst van de altijd schrapende 

aandeelhouders ).  Een ordinaire geldkwestie ten 

koste van de gezondheid, de veiligheid en het 

milieu. Precies zoals .......en het FNV in een andere,

mildere bewoording stellen. 
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Indien  het bedrijfsleven echter keer op keer wéér uitvluchten zoekt niet te hoeven te 

investeren in beschermende maatregelen ten gunste van de gezondheid, de veiligheid en het 

milieu, dan wel niet wenst te betalen voor beschermende maatregelen, dan rest er slechts één 

mogelijkheid: een onverbiddelijke, wettelijke verplichting en  een consequente, adequate 

handhaving ( dus niet meer de andere kant opkijken )! Het is anno 2021 met de huidige 

wetenschap en technieken niet meer te verdedigen dat de mens en het milieu met medeweten 

en medewerking van Onze overheid uit puur financiële motieven geheel onnodig aan zeer 

schadelijke stoffen  ( waaronder kankerverwekkende stoffen ) worden blootgesteld.  Of bent 

U misschien die uitzondering op de regel, die dit wel kan rechtvaardigen?   

Dit zou in mijn ogen moeten resulteren in het 

per direct hetzij uiterlijk m.i.v. 01 januari 2022 

verbieden van ‘het zich ontdoen van dampen / 

gassen’ naar de vrije atmosfeer onder vrijwel 

alle omstandigheden  ( ook in het geval van 

een ‘open’ belading ).  Het naïeve geloof bij 

sommigen dat het CDNI-Verdrag binnenkort 

alle problemen zal oplossen, omdat daarin 

wordt bepaald dat de vervuiler betaalt, is voor 

Efteling-bezoekers; veel commerciële partijen 

zijn in de regel van nature nooit bereid voor 

iets te betalen, waar zij geen financieel 

voordeel van hebben. Menselijkheid, echte 

veiligheid en werkelijke bescherming van 

mens en milieu zijn oké, zolang het geen geld 

kost. Zo simpel is het en de praktijk wijst dit  

te vaak uit ( niet alleen in mijn branche ).  

Slechts rigoureus ingrijpen kan het tij keren. 

En het tij moet naar mijn mening over een breed front worden gekeerd. Het is namelijk niet 

meer uit te leggen dat boeren hun veestapel moeten inkrimpen, terwijl de onderneming, die de 

meeste stikstof uitstoot,  niets hoeft te doen. Het is niet meer te vatten dat in het kader van de 

bescherming van de volksgezondheid en het milieu enerzijds de burger wordt ontmoedigd op 

diesel of benzine te rijden en/of wordt ontraden thuis de open haard te stoken,  terwijl 

anderzijds miljarden kubieke meters gevaarlijke en zeer schadelijke stoffen vrijelijk door het 

bedrijfsleven, waaronder ook tankers, worden geloosd ( niet alleen in de lucht, maar ook in 

ons drinkwater ). Werkelijk elk verstandelijk vermogen te boven gaand  is het verbaliseren 

van een schipper voor het schuren van een piepkleine boeing aan boord van zijn schip, 

gemeerd in een industriegebied, waarbij misschien 2 gram stof vrijkomt, maar mij niet te 

bekeuren voor het uitstoten van duizenden kubieke meters puur gif in een  Natura 2000  

gebied ! Dit noem ik de wereld op zijn kop zetten!! 
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Toen ik met het schrijven van 

deze open brief begon, was de 

situatie rond Tata Steel nog vrij 

‘rustig’. Inmiddels zijn er 

honderden aanklachten 

ingediend,  diverse rechtszaken 

begonnen en heeft het RIVM een 

vernietigend rapport 

gepubliceerd. Dit is mede te 

danken aan de niet aflatende 

aandacht voor dit onderwerp in de landelijke media. Helaas ontbreekt deze brede media-

aandacht voor wat er in mijn bedrijfstak al decennia gebeurt, maar waarvan de  helaas 

onzichtbare impact misschien wel groter is, dan die van de voormalige Hoogovens.  

Hopelijk is het U duidelijk geworden, waarom ik de link legde tussen Tata Steel en mijn eigen 

werkomgeving. De vragen die als rode draden door zowel het dossier Tata Steel als het 

dossier Dampen / Gassen uitstotende Schepen lopen, zijn: waarom handhaaft Onze overheid 

anno 2021 niet op deze grote, de (volks)gezondheid en het milieu bedreigende c.q. belastende 

thema’s ??  Waarom kijken handhavers al jaren en jaren voortdurend massaal de andere kant 

op? Waarom wordt de burger onafgebroken door onze overheid iets op de mouw gespeld ? 

Waarom moet Nederland met zijn ‘legale’ ontgassingsroutes dienen als afvoerputje voor 

Duitsland en België, waar nauwelijks of niet kan worden ontgast? Waarom komt men pas in 

actie, wanneer de publicitaire druk niet meer kan worden genegeerd ( zoals nu in het geval 

van Tata Steel, de Toeslagenaffaire of het Chroom 6 schandaal ) ? 

Voor mij is het antwoord niet zo 

moeilijk: incompetentie van 

beleidsmakers en het feit dat 

blijkbaar vrijwel alles in het 

teken van de economie staat;  

deze moet koste wat het kost 

blijven draaien en daarbij gaat 

Onze overheid bijna letterlijk 

over lijken ( ziek wordende 

burgers en een totaal verziekte 

leefomgeving /  milieu......!

De gelukkig nog immer perfect 

functionerende onderzoeksjournalistiek, bijkans nog de enige bewaker van onze democratie,  

heeft inmiddels voldoende bewijzen geleverd, die deze hypothese  staven.  Als lezer mag U 

nu tot slot de vraag beantwoorden, of  Onze overheid door haar gedrag eveneens ‘opzettelijk 

de omgeving vervuilt en moedwillig mens en dier schaadt’ en daarmee strafbaar is...of niet...? 
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Amsterdam,  21 juni 2021 

NB 

Cursiveringen zijn citaten. 

Noten : 

*

** 

*** 

Inmiddels heeft .....namens bijna 1100 burgers en 8 stichtingen aangifte tegen Tata

Steel gedaan.

In de Botlek is Greenpoint onlangs officieel begonnen met gesloten ontgassingen.

De brand bij Chemiepak te Moerdijk in 2011 en bij Esso Botlek in 2017 heeft

onweerlegbaar aangetoond dat schadelijke stoffen niet altijd over grote afstanden

worden verspreid, zoals vaak wordt aangenomen (Hoeksche Waard en

Voorne-Putten).

**** Berekeningen afkomstig van enkele, internationale gasdeskundigen onder enig 

voorbehoud, daar temperatuur, dampdruk en Mol massa niet 100% exact bekend 

waren. Namen bij de schrijver bekend. 
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- Schuttevaer, 13 april 2021 & 17 december 2020  - Voorlopig rapport RIVM IJmond 2021

- Site IL&T

- Boerenbusiness, 25 augustus 2017

- Activiteitenbesluit Milieubeheer

- Safety Data Sheet UN 1268 (nafta)

- Herziene Rijnvaartakte

- Recht.nl ,

- Tweede Kamer, Algemeen Overleg Maritiem, 02 juni 2021, BSK 2020/103859

- Onderzoeksrapport Erasmus Universiteit, 14 maart 2018
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