
Besluit van Provinciale Staten van **  ** 2016 tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening 
Noord-Holland 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland;  
 
 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van *** ;  

 
Gelet op artikel 1.2 Wet milieubeheer en artikel 145 van de Provinciewet;  
 
Besluiten:  
 
Artikel I 
 
De Provinciale Milieuverordening Noord-Holland  wordt als volgt gewijzigd:  
 
A 

Na hoofdstuk 7 wordt een hoofdstuk 7a toegevoegd, dat komt te luiden: 
 
HOOFDSTUK 7a ONTGASSEN 
 
Artikel 7a.1:  Begripsbepaling 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  
a. ADN: Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 

binnenwateren (Trb. 2001, 67); 
b. binnenschip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet; 
c. vaarweg: voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water in de zin van artikel 1.01, 

onder D, onder 5°, van het Binnenvaartpolitiereglement; 
d. ladingtank: tank vast verbonden met een binnenschip waarvan de wanden hetzij door de 

scheepsromp zelf, hetzij door van de scheepsromp onafhankelijke wanden zijn gevormd; 
e. restladingdamp: damp die na het lossen in de ladingtank achterblijft; 
f. stoffen: chemische elementen, verbindingen daarvan dan wel mengsels van die elementen of 

verbindingen; 
g. ontgassen: afvoeren van restladingdamp uit een ladingtank waarbij restladingdampen 

terechtkomen in de open lucht; 
h. schipper: persoon als bedoeld in artikel 1.2.1 van deel 1 van het ADN; 
i. vervoerder: de onderneming, bedoeld in 1.2.1 van deel 1 van het ADN; 
j. UN-nummer: een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, zoals 

vastgelegd in de Recommendations on the Transport of Dangerous Goods van de Verenigde Naties. 
 
Artikel 7a.2:  Verbod ontgassen 
1. Het is de vervoerder en de schipper verboden een ladingtank met restladingdampen van: 

a. benzeen (UN-nummer 1114),  
b. ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen, 
c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer 

dan 10% benzeen (UN 1268), 
d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863), 
e. brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993), of 
f. koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295)  
vanaf een binnenschip varend te ontgassen. 
 

2. Door Gedeputeerde Staten kunnen andere stoffen dan genoemd in het eerste lid aanwijzen 
waarop het in dat lid bepaalde van overeenkomstige toepassing is, indien dit in het belang van de 
bescherming van het milieu is of deze stoffen gezondheidsschadelijke eigenschappen bevatten.  

 
Artikel 7a.3:  Minimumconcentratie restladingsdampen 
1. Van een restladingladingsdamp als bedoeld in artikel 7a.2, eerste lid, is sprake bij een 

concentratie van die damp groter dan of gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens van de 
desbetreffende stof. 

2. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het percentage, genoemd in het eerste lid, te verlagen. 



 
Artikel 7a.4  Voorafgaande belading 
Het verbod, bedoeld in artikel 7a.2, eerste lid, is niet van toepassing indien kan worden aangetoond 
dat de drie voorafgaande ladingen in de desbetreffende ladingtank niet bestonden uit stoffen als 
genoemd  in artikel 7a,2, eerste lid, dan wel indien kan worden aangetoond dat de desbetreffende 
ladingtank bij de voorafgaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan 
vermeld in artikel 7a.2, eerste lid, of aangewezen krachtens het tweede lid van dat artikel.   
 
Artikel 7a.5  Veiligheidsredenen 
Het verbod, bedoeld in artikel 7a.2, eerste lid, is niet van toepassing, wanneer het ontgassen 
plaatsvindt: 
a. om redenen van drukverevening die om redenen van veiligheid moet plaatsvinden; 
b. tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om redenen van veiligheid 

noodzakelijk is. 
 
Artikel 7a.6  Overeenkomstige toepassing 
Het bepaalde in de artikelen 7a.3, 7a.4 en 7a.5 is van overeenkomstige toepassing voor zover sprake 
is van een stof als bedoeld in artikel 7a.2, tweede lid. 
 
Artikel 7a.7 Vrijstelling  
Gedeputeerde Staten kunnen vrijstelling verlenen van het verbod, gesteld in artikel 7a.2, eerste lid, 
voor daarbij aan te geven categorieën van gevallen.  
 
Artikel 7a.8  Ontheffing 
Gedeputeerde Staten kunnen met inachtneming van artikel 7a.6 ontheffing verlenen van het verbod, 
gesteld in artikel 7a.2, eerste lid.  
 
Artikel 7a.9  Nadere regels 
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de in dit hoofdstuk geregelde 
onderwerpen. 
  
  
  
Artikel II  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het wordt bekendgemaakt.  
 
 
Haarlem,                 2016. 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter.  

 

K. Bolt, griffier 

 

Bijlage  

Integrale tekst na wijziging van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland 


