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Geachte minister,

Wij schrijven u deze brief omdat onze inwoners én wij als bestuur van gemeente Noordoostpolder ons
ernstig zorgen maken over het varend ontgassen door schepen. Dit gebeurt ook voor onze
gemeentelijke kustlijn en dat vinden wij een zeer kwalijke zaak.

Ontgassen levert schade op
Bij dit ontgassen worden zoals u weet grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit binnenvaarttankers
in de atmosfeer geblazen. Het kan niet anders dan dat deze stoffen in de nabije omgeving, onze
gemeente, neerslaan. Dit is zonder meer schadelijk voor mens en natuur. Hierbij maken wij ons vooral 
zorgen om het gebied rond Schokkerhaven, maar zien graag dat het ontgassen overal voor onze
kustlijn verboden wordt.

Deze praktijk is onwenselijk
Als gemeente zijn wij het niet eens met de huidige praktijk. Wij wijzen u ten overvloede op het
voorzorgsprincipe waar we als overheid aan gehouden zijn. Bij het varend ontgassen kun je er
redelijkerwijs vanuit gaan dat dit leidt tot ernstige of zelfs onomkeerbare schade. Voldoende reden om 
dit niet te accepteren.

Daarom verzoeken wij u het varend ontgassen te verbieden
Ons verzoek aan u is om deze gevaarlijke situatie zo snel mogelijk te verbieden en niet te wachten op
een internationaal verdrag dat naar verwachting pas in 2024 wordt gesloten. De Rijksoverheid hoort
nu haar verantwoordelijkheid te nemen. Uw ministerie dient daarbij naar onze mening zorg te dragen 
voor een goede infrastructuur van ontgassingsinstallaties langs waterwegen. Wij zijn van goede wil 
om daarover mee te denken en te praten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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