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Geachte leden

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:

1024485/1743825

Uw kenmerk

GS besluiten het convenant eNoses aan te gaan, met het Havenbedrijf
Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de
Ondernemersvereniging regio Amsterdam (ORAM).
De provincie, Havenbedrijf Amsterdam, de OD NZKG en de ORAM willen
beter inzicht krijgen in de geuren en gassen die overlast geven in het
Westelijk Havengebied, Noordzeekanaalgebied en de IJmondregio.
Daarom zijn deze Partijen een geurmonitoringsnetwerk gestart in 201 5.
Dat is een netwerk aangelegd van sensoren, eNoses geheten, om
geuren en gassen te monitoren, de bronnen ervan op te sporen en om
hinder te verminderen. Het netwerk is een belangrijk hulpmiddel bij het
toezicht op varend ontgassen.

Deze Partijen zijn vervolgens in januari 201 8 het convenant “eNosenetwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 201 8 - 2020”
aangegaan. Hierin staan afspraken over de samenwerking, en de
omgang met de data van de eNoses. De deelnemende Partijen hebben
besloten om door te gaan met het convenant en de inhoud van het
convenant te herzien op een aantal punten (zie ook brief aan PS met
kenmerk 1 024485/1 554097). Dat is inmiddels gebeurd, en het nieuwe
convenant gaat in per 1 januari 2022 en loopt tot 31 juli 2026.
Waar dit convenant zich op richt zijn afspraken over de samenwerking
en het gebruik van de gegevens vanuit het eNose-netwerk, niet de
apparatuur zelf. In juni 2021 is de nieuwe aanbesteding voor het
eNose-netwerk afgerond, in samenwerking met het Havenbedrijf
Amsterdam en de OD NZKG. De looptijd van dit convenant loopt dan
gelijk op met de looptijd van de contracten voor de eNoses.
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Het convenant bevat afspraken op hoofdlijnen. Voor een gebiedsaanpak
worden apart specifieke afspraken verder uitgewerkt, zoals voor
Tuindorp/Oostzaan en de IJmond.
De provincie vervolgt dus het monitoren van geuren en gassen met het
eNose-netwerk, in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam, OD
NZKG en ORAM, om geurhinder te verminderen en het toezicht op
varend ontgassen voort te zetten.
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