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Onderwerp: Slechte communicatie over overlast van stof- en grafietregens
Toelichting bij de vragen:

Tijdens de IJmondcommissie (IJC) van 19 maart vond de ChristenUnie het heel vreemd dat de
overlast van stof- en grafietregens niet op de agenda stond. Vooral omdat een groot deel van het
verslag van de vorige IJC (22-01-2019) over dit onderwerp ging. In dit deel van het verslag staan
namelijk nog vele vragen open naar aanleiding van opmerkingen van diverse partijen uit
Heemskerk, Velsen en Beverwijk. In het verslag wees de wethouder Dinjens regelmatig naar de
site www.agendaschonelucht.nl dat het communicatiemiddel zou zijn om iedereen bijgepraat te
houden over de voortgang van de actiepuntenlijst zoals besproken op 11 december 2018.
Tijdens de IJC van 19 maart wees ik de wethouder erop dat deze site alleen gevuld is met de
actielijst van 11 december en dat er daarna tot op heden geen communicatie meer heeft plaats
gevonden via deze site, oftewel dat hij verder leeg is.
De wethouder zei dat er heel hard gewerkt is door alle partijen waarop ik zei dit te waarderen maar
niemand weet wat er dan gedaan is. Vandaar onderstaande vragen

Vraag 1

ChristenUnie wil graag reactie op alle vragen die nog open staan vanuit het verslag van de IJC van
22-01-2019 waarin wij onder andere benieuwd zijn naar het tijdpad dat u zou communiceren via de
site www.agendaschonelucht.nl.
a.
Ook zijn wij benieuwd of , hoe en hoe vaak u de resultaten van overleggen met de inwoners
hebt gecommuniceerd. Dit zou u ook via de site doen.
b.
Is er al wat te zeggen hoe de provincie inzicht denkt te krijgen om dit soort zaken in de
toekomst te voorkomen ?
c.

Is er een einddatum wanneer wij de uitslag kunnen verwachten van het RIVM onderzoek.

d.
Is er een bepaalde structuur te verwachten in de communicatie met inwoners in verband
met het recht op duidelijkheid voor hen.
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e.
Gaat er inderdaad zoals de wethouder zei een vast terugkoppelingsmoment in de IJC
plaatsvinden ?
f.
Hij wil via communicatie transparantie betrachten en zo het vertrouwen proberen terug te
winnen lezen we in het verslag. Graag een reactie hierop naar aanleiding van het resultaat tot nu
toe. (een lege site)
Antwoord vraag 1

Voor de beantwoording van uw vraag in de inleidende zin verwijzen wij u naar de bijlage.
a.
Het klopt dat tot nu toe nog niet via de website is gecommuniceerd over overleggen. Zoals
u heeft opgemerkt is de website nog niet gevuld. Dat zal op zeer korte termijn wel gebeuren. We
zijn hard bezig om de website de lucht in te krijgen.
b.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) houdt in opdracht van de
provincie toezicht op de luchtkwaliteit. De OD NZKG heeft zelf geen maatregelen getroffen anders
dan inspecties, last onder dwangsommen en verscherpt toezicht. Het is aan het bedrijf Harsco zelf
om met maatregelen te komen. Deze maatregelen komen wel onder druk van OD NZKG, de
provincie en de omgeving tot stand (wijzigingen in werkproces, zoals langzamer, gecontroleerder
en kouder kiepen van Rozaslak; aanschaf nieuwe pannen, aanvraag voor bouw nieuwe hal).
Andere maatregelen worden nog verkend zoals het aanbrengen van drainage en asfalt. Tata Steel
heeft – mede op basis van gesprekken met OD NZKG en de provincie – op vrijdag 29 maart
toegezegd 100 miljoen extra uit te trekken om onder andere stofuitstoot tegen te gaan.

c.
Het RIVM is het project Grafietregen en gezondheid 2019 opgestart. Het project richt zich
op het wetenschappelijk beantwoorden van vragen over gezondheid. Eind maart heeft het RIVM
een oproep gedaan aan inwoners om deel te nemen aan een klankbordgroep. De klankbordgroep
heeft als taak om kritisch mee te denken en advies te geven over de aanpak van het project en de
vertaling van de bewonersvragen naar een onderzoeksopzet. Er worden drie gesprekken gepland
met de klankbordgroep in april, mei en juni.
Op https://www.rivm.nl/grafietregen-en-gezondheid-2019 informeert het RIVM over de voortgang
van het project.
d.
Wij vinden communicatie naar de inwoners een van de pijlers in het kader van de Agenda
Schone Lucht. De website is een middel om inwoners te informeren. Daarnaast zijn er ook andere
mogelijkheden zoals de nieuwsbrief. De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf een nieuwsbrief
uitgegeven. Via een inwonersbijeenkomst willen we inwoners ook informeren. Op dit moment zijn
we bezig met de organisatie van een bijeenkomst op dinsdag 7 mei.
e.
De betreffende portefeuillehouder is altijd bereid om tijdens de vergadering van de
IJmondcommissie een terugkoppeling te geven. De agendacommissie van de IJmondcommissie
bepaalt de agenda en daarmee ook of het een vast agendapunt wordt.
f.
Wij betreuren het dat de communicatie via de site niet op gang is gekomen. Wij werken
daar nu heel hard aan. Zie ook beantwoording bij d.
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Vraag 2

Kunt u ons zeggen vanaf wanneer de site 100% operationeel is en hoe u deze site gaat
promoten zodat hij ook gelezen gaat worden door de inwoners.
Antwoord vraag 2

De website is inmiddels operationeel. De website is dynamisch en zal daarom steeds worden
aangevuld met nieuwe informatie en teksten. In de uitnodiging voor de inwonersbijeenkomst op 7
mei zullen we inwoners extra wijzen op de website.
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