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MOTIE ‘Inspanning tot realisatie ontgassingsinstallatie’ /‘(] (j’
Motie van de leden J.i. van Burg (SGP), A.J. Geluk (CDA), M. Rijksen-Blok (ChristenUnie) en R. Ruissen
(VVD).

Ontvangen op 09 juni 2017

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 09 juni 2017.

Kennis genomen hebbende van:
- Het statenvoorstel ‘Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening

(PMV) - DlO-123’

Overwegende dat:
- Er momenteel en op korte termijn onvoldoende capaciteit is om te ontgassen (in Zeeland

geen enkele installatie operationeel, er is 1 mobiel rijdbare installatie in heel NL, en 1
varende installatie in Rotterdam (Don Quichot installatie) die nog maar net in gebruik is
genomen (en feitelijk nog steeds getest wordt, deze installatie is nu 6 weken operationeel
onder een ontheffing van ILT));

- Het onredelijk is om een verbod op varend ontgassen op te leggen terwijl er geen
mogelijkheid is om redelijkerwijs aan het verbod te voldoen (de enige operationele mobiele
installatie naar Zeeland laten varen gaat praktisch niet werken omdat er dan op dat moment
in Zuid Holland geen mogelijkheden meer zijn om te ontgassen);

- Het naar Rotterdam / Moerdijk varen met een leeg schip (enkel ‘restgas’ is nog aanwezig) en
weer terug naar Zeeland ook in strijd is met het middels het ontgasverbod te behalen
milieuvoordeel dat gehaald kan worden door aan de wal te ontgassen (het telkens heen en
weer varen levert immers ook de nodige uitstoot op a.g.v. de vele dan benodigde extra
tra nsportbewegingen).

Spreken uit dat:
- Het varend ontgassen binnen afzienbare tijd verboden moet kunnen worden waarbij er op

een redelijke manier aan dit verbod moet kunnen worden voldaan;
- De Provincie Zeeland een faciliterende rol moet spelen (in functie van vergunning verlening,

overleg met Zeeland Seaports, overleg met olie-gerelateerde industrie, etc.) om een
ontgassingsinstallatie (mobiel ofvast) in Zeeland te realiseren;

- Een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland niet wordt voorzien, anders dan inzet van
manuur en eventuele subsidiebijdrage via reeds bestaande subsidieprogramma’s.

Dragen het College van Gedeputeerde staten op:
- Gebruik te maken van haar bevoegdheid om generiek vrijstelling te verlenen, zoals

opgenomen in het verbod (art. 3.6.6), tot het moment dat er een ontgassingsinstallatie
operationeel is in Zeeland, met als uiterste datum 1 juli 2018.

En gaan over tot de orde van de dag.
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