MOTIE

Vreemd aan de orde van de dag

Nr: M19-18
Datum: 2 april 2019
Onderwerp: Pilot verbod Varend Ontgassen
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 2 april 2019
overwegende dat
-

de VVD Rotterdam een initiatiefvoorstel “Ontgassen goed geregeld” heeft ingediend in de Raad
van Rotterdam waarin een pilot wordt bepleit om een verbod op varend ontgassen in te voeren in
de regio Rotterdam- Rijnmond en de Krimpenerwaard;
het een goede zaak zou zijn als wij ons daarbij aansluiten;
in heel Europa, dus ook op de Lek in onze waard (in de praktijk) onderweg naar de volgende
lading varend wordt ontgast;
de dampen uit het ruim in veel gevallen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid;
door varend te ontgassen de gassen in de buitenlucht terecht komen;
de brandweer in Schoonhoven meermaals voor niets uitrukt omdat er een indringende stank wordt
gemeld;
het handhaven en beboeten op dit moment zeer lastig is omdat Rijkswateren NIET onder de
verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland vallen;
het ontbreken van een landelijk verbod maakt dat er geen urgentie is om op Rijkswateren, dus ook
niet op de Lek, te handhaven;
door mee te doen met deze pilot, vooruitlopend op het landelijk verbod, handhaving wel mogelijk
maakt.

draagt het college op om
1. te lobbyen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om vooruitlopend op het landelijk
verbod op varend ontgassen, al medio 2019 een verbod op varend ontgassen in de regio
Groot Rotterdam in te voeren. Onder deze regio valt Rotterdam-Rijnmond en de gehele
Krimpenerwaard. Het verbod wordt gehandhaafd door I&W in samenwerking met de provincie
Zuid-Holland, DCMR en Havenbedrijf Rotterdam en bij overtreding dus ook echt beboet.
2. tevens bij het ministerie van I&W te lobbyen om te realiseren dat de uitstoot van de dampen
wordt geoormerkt als restproduct en in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland te
regelen dat het vergunningstraject zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Het initiatief voorstel van de Rotterdamse VVD is als bijlage toegevoegd.
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