
Bijlage: Beantwoording vragen uit het verslag van de IJmondcommissie van 22 januari 2019 

 

 Onder andere de volgende vragen worden gesteld:  

 Gemist wordt het scherp volgen van de planning van Tata Steel. Zij hebben 
verbeterplannen aangekondigd en het zou goed zijn om maandelijks de 
voortgang te volgen.  

 Wat gaan we precies gaan meten en hoe?  

 Tot welk niveau/normering wordt fijn stof en ultra fijn stof gemeten?  

 Met wie en hoe vaak is er overleg?  

 Wanneer zullen er meer meetpunten komen en waar komen ze?  
 
Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 zijn meer dan 80 vragen, 

opmerkingen en zorgen gedeeld. De afspraken en actiepunten waaraan de betrokken 

overheden zich op aangeven van de inwoners hebben gecommitteerd zijn op de website van 

de gemeente Velsen geplaatst. Er is ook een nieuwsbericht op de website Agenda Schone 

Lucht geplaatst. Dit bericht is erg summier en was in eerste instantie niet volledig te lezen. 

De 80 punten zijn verzameld op een lijst. Vervolgens is een aantal slagen gemaakt door de 

betrokken partijen: 

1. De eerste slag die gemaakt moest worden is welke organisatie of organisaties zijn 

betrokken. 

2. De volgende slag is per punt te bekijken of het een nieuwe vraag is of dat er wellicht 

(in andere projecten) al aandacht voor is. 

3. De volgende slag is het toewijzen van de verschillende acties die nog niet eerder 

waren toegewezen. 

4. De verschillende punten op de lijst  kennen ook verschillende tijdpaden en betrokken 

organisaties. 

Zodra het mogelijk is en er afstemming heeft plaatsgevonden over deze lijst zal deze lijst 

gedeeld worden via de website.  

Er zijn nu vijf meetpunten die worden beheerd door de GGD Kennemerland in opdracht van 

de provincie. Er zijn geen plannen voor meer meetpunten. Mogelijk dat uit het 

onderzoeksproject  Hollandse Luchten een advies volgt over aantallen  en locaties van de 

meetpunten. 

Op 18 april vindt in Beverwijk de startbijeenkomst plaats van de pilot  IJmond in het kader 

van het Project Hollandse Luchten. Inwoners krijgen in de pilot  zelf de mogelijkheid om de 

luchtkwaliteit te meten.  


