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Toelichting bij de vraag: 

 

Maandag 4 december 2017 was ik aanwezig bij de Provinciale Statencommissie NLM (Natuur, 

Landbouw en Milieu).  https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/391013/%2004-

12-2017 

In de commissie werd o.a. gesproken over een ingekomen brief van de heer D. Weidema 

woonachtig in IJmuiden. Titel van de brief: Het milieu in de IJmond-roetuitstoot scheepvaart en 

industrie. 

Dezelfde brief stond 30 november 2017  op de agenda van de Velsense gemeenteraad, 

agendapunt 5, ingekomen stukken aan de raad onder C4. 

De Statencommissie heeft er inhoudelijk goed over gesproken en er werd door alle partijen zorg 

uitgesproken. Gedeputeerde Tekin zegde richting februari 2018 de nodige actie toe. 

 

Dinsdagavond 5 december 2017 kwam de roetuitstoot van met name schepen in een nog veel 

kwalijker daglicht te staan. In de 2Doc documentaire Beerput Nederland 

(http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415951/2doc.html) werd buiten nog veel meer 

zeer kwalijke zaken duidelijk dat het bijna standaard is dat de stookolie waarop de schepen 

varen is vermengd met chemisch afval, het zgn. blenden. Nederland importeert grote 

hoeveelheden chemisch afval speciaal voor menging met stookolie. Rotterdam is de place-to- be  om goedkope  stookolie (stookolie vermengd met chemisch afval) te bunkeren. 

 

Velsen Lokaal heeft hierover de volgende vragen. 

 

Vraag 1 

Is het college bekend met de verwerking van chemisch afval in stookolie? 

Zo ja: waarom is dit nooit besproken binnen het kader van milieuvraagstukken? 

Zo nee: wat is uw eerste reactie? 

 

Vraag 2 

Is het college het met Velsen Lokaal eens dat dit een extra belasting is voor de milieudruk in 

deze toch al zwaarbelaste regio? 

 

Vraag 3 

Ziet het college dit net als Velsen Lokaal ook als een mogelijke extra bedreiging voor de 

gezondheid van onze inwoners? 

 

https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/391013/%2004-12-2017
https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/391013/%2004-12-2017
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415951/2doc.html


Vraag 4 

Ziet het college naar aanleiding van deze informatie noodzaak om deze problematiek op te 

nemen in de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021 – Ruimte voor schone lucht?  

 

Vraag 5 

Roetuitstoot op en rond het Noordzeekanaal wordt pas recentelijk, sinds eind 2016, gemeten en 

wel door het meetstation Kanaalstraat in IJmuiden en station Banjaert in Wijk aan Zee. 

Wat vindt het college van de positie van deze meetstations t.o.v.  de plaatsen waar het roet 

wordt uitgestoten en de reguliere windrichtingen? 

Indien het college oordeelt dat de posities waar roet gemeten wordt goed zijn, gaarne de 

onderbouwing daarvan. 

Indien het college oordeelt dat de posities waar roet gemeten wordt niet optimaal/niet goed 

zijn, is het college dan bereidt zich in te zetten voor heroverweging van de meetposities?  

 

Vraag 6 Stoffen die bij verbranding van chemisch afval vrijkomen zijn o.a. zoutzuur, pcb’s en zware 
metalen. Deze stoffen worden niet gemeten door de 5 in de IJmond opgestelde meetstations. 

Is het college het met Velsen Lokaal eens dat genoemde stoffen gemeten zouden moeten worden 

om zo duidelijkheid te verkrijgen over de uitstoot daarvan. 

Zo ja: hoe gaat het college dat vormgeven? 

Zo nee: waarom niet? 

 

Vraag 7 

Wat is de actie die het college gaat ondernemen nu bekend is dat er niet alleen sprake is van 

uitstoot van roet, doch ook van het mee gemengde chemisch afval   

 

 

Wij zien de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van de 

griffie. 


