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Ontwerp wijziging wet Provinciale Milieuverordening tranche 10 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

 

 
Besluiten: Bekendmaking ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 5 juli 2016 de ontwerp wijziging van de 
Provinciale Milieuverordening tranche 10 (PMV) vastgesteld.  
 
De wijziging betreft een verbod op het ontgassen tijdens de vaart van restladingdampen van 
benzeen en  sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen (>10% benzeen) vanuit een 
ladingtank van een binnenschip op een vaarweg. Daarnaast bevat dit wijzigingsbesluit de 
mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten andere stoffen onder het ontgassingsverbod te 
brengen. Met dit wijzigingsbesluit wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van 
de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en de regelingen zoals die nu opgesteld worden 
door de provincies Utrecht en Zeeland.  
 
Terinzagelegging  
U kunt de ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 van 30 september 2016 
tot en met 11 november 2016 inzien:  
op de website van de provincie Noord-Holland http://www.noord-
holland.nl/web/Digitaalloket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm 
bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, te Haarlem, op afspraak tel. 023-5143331. 
Bij de in de provincie Noord-Holland gelegen gemeenten. Hiervoor kunt u een afspraak met uw 
gemeente.  
 
Indienen van opmerkingen 
Met ingang van 30 september 2016 tot en met 11 november 2016 kan een ieder schriftelijk of 
langs elektronische weg zienswijzen indienen over de hierboven genoemde ontwerp wijziging. 
De zienswijze kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van drs. C.E. 
Dijkstra, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘ontwerp wijziging PMV 
kenmerk 815895’.  
U kunt uw zienswijze ook per email versturen aan dijkstrac@noord-holland.nl, onder vermelding 
van ‘ontwerp wijziging PMV kenmerk 815895’. 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij drs. C.E. Dijkstra (023-5144710), Sector 
Milieu, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. 
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Haarlem, 20 september 2016. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 20 september 2016 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 


