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Onderwerp: Meetstations - Meetnet IJmond  

 
Toelichting bij de vragen: 

 
Rond het terrein van Tata Steel en het sluizencomplex staan een vijftal stations voor het meten van de 
luchtkwaliteit. Het meten van de luchtkwaliteit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland en 
de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. 
De 5 stations, IJmuiden (Kanaaldijk), Reyndersweg, Wijk aan Zee, Beverwijk West en Staalstraat 
(Velsen-Noord) meten o.a. stikstofdioxide, stikstofmonoxide, fijn stof PM10 en PM 2.5, koolmonoxide 
en zwaveldioxide. Zie luchtmeetnet.nl 
In de recente discussie rond de mogelijke plaatsing van 6 – 7 windturbines (windpark Spuisluis) op de 
noordoever van het Noordzeekanaal en de mogelijke invloed daarvan op de luchtkwaliteit door de door 
de windturbines veroorzaakte turbulentie, kwam naar voren dat de provincie Noord-Holland 2 van de 5 
meetstations wil opheffen. Dit betreft de stations Reyndersweg en Staalstraat (Velsen-Noord). 
 
In het kader van de huidige luchtkwaliteit, de mogelijke impact van de windturbines en de toekomstige 
economische ontwikkelingen in het gebied t.w. nieuwe zeesluis, toename scheepsverkeer, toename 
lichteren tot 4,5 miljoen ton en de ontwikkeling van de Averijhaven, vraagt Velsen Lokaal zich af of het 
opheffen van 2 meetstations wel een juiste beslissing is. Bij een mogelijk toenemende milieudruk hef je 
geen stations op, je hebt ze hard nodig om de impact van deze ontwikkelingen op de luchtkwaliteit te 
monitoren. Meten is weten. 
 

 
Vraag 1  

Onderschrijft het college het nut en de noodzaak van de 5 meetstations. 
 
Antwoord vraag 1 

Het luchtmeetnet IJmond heeft als hoofddoel om inzicht te krijgen in de bijdrage van lokale bronnen en 
het toetsen aan grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid. Daarnaast kent het meetnet 
vier subdoelen: 
- Inzicht verschaffen in het concentratieniveau van luchtverontreinigende componenten. 
- Het volgen van trendmatig verloop van het concentratieniveau. 
- Het vaststellen van de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtverontreiniging. 
- Toetsen aan normen. 
In 2011 is het meetnet uitgebreid met twee stations, namelijk Reyndersweg en Staalstraat, en zijn er 
nog 2 aanvullende doelstellingen bijgekomen: 
- Gezondheidsaspecten: De luchtkwaliteit dient voor relevante stoffen te worden gemeten om 
mogelijk hiermee verbonden gezondheidseffecten in beeld te kunnen brengen. 
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- Bronnenonderzoek: De bijdrage van de verschillende bronnen in het industriegebied effectief 
vaststellen. 
 
 
Het college is op de hoogte van het feit dat de provincie voornemens is 2 meetstations op te heffen. 
Hierover vinden gesprekken plaats met de provincie. Om een goed beeld te behouden van de 
luchtkwaliteit in de IJmond vindt het college het van groot belang dat de luchtkwaliteit op alle 5 
meetstations gemeten blijft en de in 2011 gerealiseerde optimalisatie in stand blijft. Mede ook gezien de 
activiteiten die plaatsvinden in de IJmond, maar ook vanwege de ontwikkelingen die in de IJmond nog 
gaan plaatsvinden.  
Ook sluit dit aan bij de Visie Luchtkwaliteit waarin het meetnet als leidraad is gesteld om een 
verbetering waar te nemen. Daarnaast is er ook de gezondheidsmonitor IJmond die gebruik maakt van 
de resultaten van het meetnet IJmond.  
 
Voor gezondheid is het meten van de luchtkwaliteit van groot belang, met name om op basis hiervan de 
bronbijdrage te kunnen bepalen. Gezien de opgebouwde meethistorie van de punten en het in staat zijn 
te monitoren wat er gebeurt (bijv. effecten van maatregelen en toekomstige ontwikkelingen  van o.a. de 
Zeesluis, toename lichteractiviteiten, Averijhaven, productiegroei van Tata) is het college van mening 
dat het meetnet ongewijzigd voortgezet moet worden.  
 
Gemeente Velsen (en Beverwijk en Heemskerk) betaalt mee aan het luchtmeetnet IJmond en heeft 
daarmee een stem bij de inrichting van het meetnet.  
 
 
Vraag 2 

Wat weet het college van het opheffen van de meetstations Reyndersweg en Staalstraat  door de 
provincie Noord-Holland. 
 
Antwoord vraag 2 

Zie vraag 1 
 
 
Vraag 3 

Wat is het standpunt van het college met betrekking tot het opheffen van de meetstations. 
 
Antwoord vraag 3 

Zie vraag 1 
 
 
Vraag 4 

Heeft het college de mogelijkheid het ingenomen standpunt van de provincie aan te vechten. 
 
Antwoord vraag 4 

Zie vraag 1 
 
 
Vraag 5 

Indien vraag 4 met neen is beantwoord, waarom is die mogelijkheid er niet. 
 
Antwoord vraag 5 

Zie vraag 1 
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Vraag 6 

Indien vraag 4 met ja is beantwoord, wat gaat het college eraan doen om genoemde meetstations in 
bedrijf te houden. 
 
Antwoord vraag 6 

Zie vraag 1 
 
 
 
 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
 

 


