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Verzenddatum

Betreft: RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald
stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio
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Kenmerk
1 7681 37/1 7681 96

Excellentie,

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
op 1 5 oktober 201 9 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een
gezondheidsonderzoek in de regio IJmond. De resultaten van dit
onderzoek zijn door het RIVM in drie rapporten naar buiten gebracht.

Uw kenmerk

Over het eerste deel, briefrapport “Tussentijdse resultaten
gezondheidsonderzoek IJmond", hebben wij u bij brief van 14 april
2021 (kenmerk 1 606307/1 61 0498) geïnformeerd. Over het tweede
deel, “Depositieonderzoek IJmond 2020. Monstername, analyse en
risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald stof binnen- en
buitenshuis in de IJmondregio" hebben wij u bij brief van 2 september
2021 (kenmerk 1 665703/1 6941 33) geïnformeerd. Met deze brief
informeren wij u over het derde deel van dit onderzoek: “Onderzoek
naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de
IJmond regio". Bijgaand treft u het RIVM-rapport en de brief die ons
college aan Provinciale Staten van Noord-Holland heeft gestuurd.
Uw plan van aanpak “Op naar een gezondere leefomgeving in de
IJmond: Aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende
emissies van Tata Steel Nederland” van 1 december 2021 is in nauwe
samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen. Het
RIVM rapport is relevant bij de verdere uitwerking van een aantal
onderdelen van uw plan van aanpak. Dit betreft ten eerste het
onderwerp depositiemonitoring. Het RIVM doet de aanbeveling
gedurende een aantal jaren de depositie van PAK en metalen te meten
in de IJmond. Dit komt overeen met de herhaling van het
stofdepositieonderzoek in de IJmond in 2022 (in het voorjaar en in het
najaar) waar wij reeds samen met u toe hebben besloten. Wij willen de
aanbeveling van het RIVM graag overnemen voor de jaren 2023 en
daarna.
Verder zijn wij samen met (onder andere) het ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat (l&W) en Tata Steel in overleg over de
vormgeving van monitoring bij en rond Tata Steel. In het bijzonder over
(de effecten van) maatregelen die Tata Steel uitvoert, met name die van
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de Roadmap+. Verschillende van de in de Roadmap+ aangegeven
emissie effecten zijn gebaseerd op emissiegegevens uit de
milieujaarverslagen. Dit RIVM rapport werpt echter de vraag op of
daarmee voldoende inzicht is in de effecten van maatregelen en de
Roadmap+ op de totale emissies, inclusief met name diffuse bronnen.
In het verlengde daarvan constateren wij met dit RIVM rapport dat Tata
Steel voldoet aan de wettelijke eisen voor emissieregistratie, maar dat
daarmee niet alle emissies van het terrein van Tata Steel voldoende in
beeld zijn. Wij vragen u te bekijken of het huidige stelsel van
emissieregistratie nog voldoet en gaan hierover graag in gesprek.
Wij vertrouwen erop dat bovenstaande punten kunnen worden
meegenomen in de uitvoering van uw plan van aanpak waar wij de
laatste maanden op een goede manier aan samenwerken.

Een afschrift van deze brief is gestuurd aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat, de minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Hoogachtend,
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