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Informatienota 
Datum vergadering : 23 april 2019 

Registratienummer : 7261 

   04.04/C 

Portefeuillehouder : G. van Bezooijen 

Bijlage(n) : notitie met vragen fractie D66 d.d. 26 februari 2019 

Onderwerp : Schriftelijke vragen D66 ontgassen Waal 

 

Onderwerp 

Raadsvragen fractie D66 over ontgassen Waal 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van fractievragen D66 over illegaal ontgassen door benzeentankers in de Waal. 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van diverse berichten in de Gelderlander over illegaal lozen van kankerverwekkend gas 

door benzeentankers in de Waal, heeft de fractie van D66 vragen gesteld aan het college. De 

beantwoording wordt u met deze informatienota toegezonden. 

 

Kernboodschap 
Onderstaand de beantwoording van de vragen welke zijn gesteld door de fractie van D66, 26 februari jl. 
 

1. Is het college bekend met de berichten “Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas 

vanaf de Waal” van 23 oktober 2018 en “Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus” van 23 

februari 2019 in de Gelderlander? 

Het college heeft kennis genomen van de nieuwsberichten. 

 

2. Kent het college de verontrustende feiten die in deze artikelen worden geschetst en hoe 

beoordeelt het college die? 

Het is onduidelijk of schippers/rederijen ook daadwerkelijk de Waal gebruiken voor het 

“ontgassingsrondje”. Hierover ontbreken de feiten. Om er achter te komen of het ontgassen invloed 

heeft op de luchtkwaliteit heeft gemeente West Betuwe recent (d.d. 1 februari 2019) contact gehad 

met Provincie Gelderland. De gemeente heeft de Provincie toestemming verleend om op twee 

locaties meetpunten te plaatsen op lichtmasten langs de Waal. In totaal worden 24 meetpunten 

geïnstalleerd langs de Waal en de Rijn. 

 

 

 

 

 

 

3. Welke bevoegdheden en middelen heeft het college om een eind te maken aan deze gevaarlijke 

praktijken en welke is het college bereid in te zetten? 

Locatie # Straat Lichtmast nr. Plaats Latitude Longitude 

19 Waalbandijk 88130 Varik 51.826548 5.377820 

20 Kerklaan 27822 Heesselt 51.813054 5.345935 
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De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte de Provincie toestemming verleend om 

meetpunten te installeren. De Provincie heeft op 11 februari de meetopstellingen geplaatst en zal 

deze monitoren. De Provincie wil op deze manier in beeld krijgen of schepen in Gelderland 

ontgassen en zo ja, in welke mate. Het ontgassen van onder andere benzeen is volgens een 

provinciale verordening verboden in onze Provincie. Het provinciale verbod is een tijdelijke situatie 

totdat er een landelijk verbod is. Dit landelijke verbod wordt verwacht in 2020. 

 

4. Is het college bereid om er bij het Rijk en de provincie Gelderland op aan te dringen om zo snel 

mogelijk tot (gezamenlijke) handhaving te komen om deze illegale lozingen te stoppen? 

Met behulp van de meetgeven kan de Provincie de omvang van de problematiek in beeld krijgen. De 

provincie Gelderland werkt samen met alle stakeholders in een landelijke Taskforce aan de 

invoering van het verbod. Zij bepalen samen welke mate van handhaving aan de orde is. 

 

5. Is het college bereid om daarbij samen te werken met andere belanghebbende gemeenten, zodat 

er gezamenlijk druk kan worden gezet om zo snel mogelijk in actie te komen?  

Het is van belang eerst aard en omvang te bepalen. Daarna kan het college bezien of het opschalen 

naar een regionale actie noodzakelijk is. 

 

Consequenties 

College volgt de verdere beleidsontwikkeling en zal in overeenstemming met de beantwoording indien 

nodig handelen. 

 

Financiën 

Geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Beantwoording wordt verzonden aan raadsleden. 

 

Vervolg 

Naast de reguliere taak van de gemeente om beleidsontwikkelingen te volgen zijn geen vervolgacties 

voorzien. 

 

Bijlage(n) 

Vragenlijst fractie D66  d.d. 26 februari 2019 “illegaal ontgassen door benzeentankers in de Waal” 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

 

De secretaris, de burgemeester 

 

 

 


