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Bijlage(n) 1: Kaart met locaties ontgassingsverbod rondom eiland van Dordrecht
Betreft Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen inzake Varend Ontgassen

Geachte heer Van der Meer en heer Uysal,

Bij brief van 24 januari 2023, bij ons ingekomen op 30 januari 2023, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie GroenLinks vervolgvragen gesteld met betrekking tot varend ontgassen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Heeft het college kennisgenomen van de berichten in de NRC van 
23 januari 2023?

Antwoord Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel in het NRC.

Vraag 2. Kan het college de weergave van de feitelijke situatie en de 
beleidspraktijk in de artikelen bevestigen? Zo nee, wat is dan de juiste 
informatie?

Antwoord Ja, de in het NRC geschetste praktijk komt overeen met de feitelijke 
situatie. Nog steeds wordt er varend ontgast.
Toezicht op het ontgassingsverbod in Zuid-Holland Zuid vindt plaats 
met behulp van een netwerk van zogenaamde e-noses (een 
elektronische neus die verandering in luchtsamenstelling detecteert). 
Het aantal ontgassingen is echter moeilijk te kwantificeren. Omdat de e-
nose ook reageert op stoffen die niet afkomstig zijn van schepen en op 
stofgroepen waarvoor er geen verbod geldt is op basis van alleen de e-
nosemeldingen niet met zekerheid te zeggen of de melding samenhangt
met een illegale ontgassing op basis van de provinciale 
milieuverordening. Om betere informatie te verkrijgen is in de 
gemeente Molenlanden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een
benzeensensor geïnstalleerd. Ook in Dordrecht wordt een dergelijke 
sensor neergezet, nabij het drierivierenpunt. Naar verwachting geven 
deze sensoren meer inzicht in het aantal ontgassingen van benzeen en 
benzeenhoudende mengsels. Ook is het de verwachting dat deze 
sensoren de handhaving ondersteunen.
In 2022 hebben de e-noses vanuit de regio Zuid-Holland Zuid 
626 meldingen doorgegeven aan de meldkamer van de DCMR. 
Daarnaast zijn er elf klachten uit Dordrecht ontvangen die mogelijk in 
verband staan met een ontgassend schip. In 2021 waren het 
respectievelijk 706 e-nosemeldingen en drie klachten uit Dordrecht.
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Vraag 3. In uw antwoord van 3 juni 2019 op vraag 4 geeft u aan dat naar 
verwachting in 2020 fase 1, en in 2022 en 2023 fase 2 en 3 van een 
(landelijk) verbod op varend ontgassen zal worden afgerond. Deelt u de 
conclusie dat die verwachting niet is bewaarheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Ja, sinds 2019 is er relatief weinig gebeurd. Er heeft een wijziging van 
het ADN plaatsgevonden zodat een breder spectrum aan stoffen niet 
meer varend ontgast mogen worden. Verder heeft de Inspectie 
leefomgeving en transport (ILT) invulling gegeven aan het begrip 
"dichtbevolkt" om te bepalen waar het verbod op ontgassen in de 
atmosfeer geldt en waar niet. Dit is op een kaart weergegeven. Rondom
een groot deel van het eiland van Dordrecht is een ontgassingsverbod 
conform het ADN van kracht. Voor de exacte locaties zie de bijgevoegde
kaart.
Daarnaast heeft de ILT in 2019 een verkennende handhavingsactie 
uitgevoerd waaruit aanbevelingen ten aanzien van het toezicht op een 
verbod zijn voortgekomen. Op basis van deze kaart en de resultaten uit 
de verkennende handhavingsactie handhaaft de ILT het 
ontgassingsverbod op basis van het ADN. Het Rijk/ILT ziet voor zichzelf 
geen rol bij het handhaven van provinciale ontgassingsverboden. Terwijl
omgevingsdiensten niet beschikken over het materiaal en mensen die 
opgeleid zijn om dit toezicht uit te voeren. 
Een algemeen ontgassingsverbod en de hierbij behorende handhaving 
is volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat afhankelijk van 
de wijziging van het CNDI verdrag. Het in werking treden van de 
beoogde wijziging duurt langer dan in 2019 werd verwacht. Op dit 
moment is het verdrag door Nederland, Duitsland, België en Luxemburg
geratificeerd. Frankrijk en Zwitserland moeten dit verdrag nog 
ratificeren. Dit zal vermoedelijk eind 2023 het geval zijn. De minister 
van Infrastructuur en Waterstaat laat navraag doen bij Zwitserland of er
mogelijkheden zijn om het proces van ratificatie te versnellen.

Vraag 4. Bent u alsnog bereid bij de minister aan te dringen op een snel verbod 
en handhaving daarvan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Nee, de minister stelt in de Tweede Kamer dat een nationaal verbod in 
strijd is met artikel 18 van het Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht. Omdat de nationale verplichting voor het aanleggen 
van ontgassingsinstallaties is opgenomen in dit verdrag, zou een verbod
zonder het aanleggen van ontgassingsinstallaties in strijd zijn met de 
bepalingen hiervan. Het schrijven van een brief en het aandringen op 
een snel verbod zal ons inziens niet leiden tot een ander antwoord.
Daarnaast zijn partijen zich bewust van de problematiek en werken 
samen aan de invoering van een landelijk ontgassingsverbod. Zo werkt 
het Interprovinciaal Overleg (IPO) nauw samen met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en het bedrijfsleven om de nog aanwezige 
knelpunten, waaronder het gebrek aan ontgassingsinstallaties, op te 
lossen. Het IPO doet dit vanuit haar eigen bevoegdheden 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving).
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De provincie Zuid-Holland heeft na de uitspraak van de rechtbank 
Den Haag (oktober 2022) de uitvoering van haar taken op het gebied 
van toezicht en handhaving geëvalueerd en onderzoekt waar deze 
taken verder aangescherpt kunnen worden.

Vraag 5. In de NRC-artikelen wordt gesteld dat er maar één 
ontgassingsinstallatie beschikbaar is (Moerdijk). Volgens onze 
informatie zijn er nog andere installaties, maar die waren er in 2019 ook
al. Kennelijk is de capaciteit de afgelopen jaren niet uitgebreid. In uw 
antwoord van 3 juni 2019 op vraag 5. stelt u dat de minister opdracht 
heeft gegeven om vóór 2023 méér ontgassingsinstallaties te realiseren 
en dat er geen signalen zijn dat dat realisatieproces stagneert. Klopt 
onze indruk dat er in feite sinds medio 2019 geen nieuwe 
ontgassingsinstallaties gereed zijn gekomen? Zo ja, hoe kan dit? Zo nee,
wat is dan de stand van zaken?

Antwoord Ja sinds juni 2019 heeft er, gezien de informatie die de minister naar de 
Tweede Kamer heeft gezonden, geen uitbreiding van ontgassings-
capaciteit plaatsgevonden. Wel zijn er tussen 2019-2023 proeven 
gedaan met mobile ontgassingsinstallaties. Dordtrecht is niet betrokken
bij deze proeven of de realisatie van vaste installaties. Waarom er geen 
uitbreiding van ontgassingscapaciteit heeft plaatsgevonden is ons niet 
bekend.

Vraag 6. Bent u alsnog bereid om bij de minister en Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland (en Noord-Brabant) aan te dringen op het z.s.m. realiseren 
van voldoende vaste en mobiele ontgassingsinstallaties om het al 
bestaande (maar niet gehandhaafde) provinciale en een toekomstig 
landelijk verbod te kunnen effectueren zonder grote schade voor de 
binnenvaart. Zo nee, waarom niet?

Antwoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn niet 
verantwoordelijk voor de realisatie van de infrastructuur van de 
benodigde ontgassingsinstallaties. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor 
de vergunningverlening voor die ontgassingsinstallaties. In Zuid-Holland
zijn door de omgevingsdiensten nog geen vergunningaanvragen 
ontvangen.
In de beantwoording van vraag 4 hebben wij aangegeven dat de 
partijen die betrokken zijn bij de invoering van het landelijke verbod, 
waaronder het bedrijfsleven, op dit moment nauw samenwerken om 
oplossingen te vinden voor de nog bestaande knelpunten. De urgentie 
om tot een oplossing en snelle invoering van het landelijk verbod te 
komen wordt door de betrokken gedeeld. Het is daarom niet zinvol om 
apart als gemeente Dordrecht aan te dringen op het zo snel mogelijk 
realiseren van ontgassingsinstallaties.

Vraag 7. Bent u het met ons eens dat de handhaving van het provinciale verbod 
de afgelopen jaren tekort is geschoten?

Antwoord Zoals bij de beantwoording van vraag 4 is aangegeven heeft de 
provincie na de uitspraak van de rechtbank Den Haag in oktober 2022 
haar taken met betrekking tot toezicht en handhaving van het 
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provinciale verbod geëvalueerd en bekeken waar een aanscherping kan
plaatsvinden. De provincie werkt daarbij nauw samen met de ILT, ieder 
vanuit zijn eigen bevoegdheden. Dit zal naar verwachting leiden tot een 
betere uitvoering van het toezicht op en de handhaving van het 
provinciale verbod op varend ontgassen.

Vraag 8. Bent u bereid om bij de minister en provincie aan te dringen op 
voldoende handhavingscapaciteit?

Antwoord Na de invoering van het landelijke verbod zullen de provinciale 
verboden vanuit rechtswege worden ingetrokken. Het is aan de minister
om een adequate uitvoering van het landelijke verbod te organiseren, 
inclusief voldoende capaciteit voor een adequate uitvoering van 
toezicht en handhaving van dat verbod. De provincies hebben daar 
geen directe rol in. Wel een indirecte: de rijksoverheid wil voor toezicht 
op en de handhaving van het landelijke verbod gebruik maken van de 
bestaande e-nosenetwerken van de provincies. Er wordt nu gekeken op 
welke wijze en onder welke voorwaarden dit gedaan kan worden.

Vraag 9. Bent u bereid bij provincie en minister aan te dringen op een 
effectievere samenwerking tussen de lokale, regionale en landelijk 
toezichthouders?

Antwoord Er wordt in de regio Zuid-Holland Zuid samengewerkt bij het handhaven
van het ontgassingsverbod. Dit is als volgt georganiseerd; Meldingen 
van de e-noses komen rechtstreeks terecht bij de meldkamer van de 
DCMR. Als het vermoeden bestaat dat de meldingen samenhangen met 
een ontgassend schip, dan informeert de DCMR de ILT. De ILT verzoekt 
Rijkswaterstaat of de politie te water om vast te stellen of sprake is van 
ontgassen nabij een sluis, brug of dichtbevolkt gebied. In dat geval is 
namelijk sprake van een overtreding van het ADN, de ILT is bevoegd 
voor de handhaving van het ADN.
De handhaving op illegale ontgassingen wordt bemoeilijkt doordat er 
niet altijd een vaartuig van politie of Rijkswaterstaat in de nabijheid is 
omdat deze vaartuigen ook voor andere taken worden ingezet. De ILT 
beschikt zelf niet over vaartuigen en is daarmee afhankelijk van politie 
en Rijkswaterstaat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post M.D. Burggraaf
secretaris locoburgemeester
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