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Motie Vreemd
vergadering Provinciale Staten —4juli 2022
agendapunt 16 Motie(s) Vreemd aan de orde
—

“Polder Westzaan gezond verbrakken”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Philips Duphar onder meer een halffabrikaat maakte bestemd voor het
ontbladeringsmiddel Agent Orange;
het productieproces van dit halifabrikaat veel dioxinen bevatte;
in 1963 een autoclaaf van Philips Duphar aan de Ankerweg in Amsterdam ontplofte;
hierbij veel dioxine in het Noordzeekanaal terecht kwam;
er in 2013, vooruitlopend op het project ‘Brak is bijzonder’, een onderzoek1 is gedaan
naar de verspreidingsrisico’s dioxines in putten Noordzeekanaal;
men destijds veronderstelde dat het niet waarschijnlijk is dat de slibbergingsputten in
het kanaal een significante invloed hebben op de zwevende stof gehalten van dioxines
in het gebied ten westen van Amsterdam;
desondanks de gehalten van dioxines in zwevend stof bij Westzaan en Amsterdam een
factor twee tot drie hoger zijn dan de gehalten in zwevend stof bij IJmuiden en het
zwevende stof dat bij Lobith vanuit Duitsland wordt aangevoerd;
in het water van het Noordzeekanaal bovendien de normen voor sommige toxische
stoffen als zware metalen en PAK’s worden overschreden;.
uit de gebiedsvisie Polder Westzaan blijkt dat verbrakking van dit Natura 2000- gebied
wenselijk en noodzakelijk is om bijzondere flora te behouden en bodemdaling te
beperken;
het zeer wel mogelijk is dat bij het inlaten van water uit het Noordzeekanaal
verontreinigd water in de Polder Westzaan stroomt.

Overwegende dat:
•
•

•
•
1
2

het Noordzeekanaal verontreinigd is met chemische stoffen, maar op dit moment
gebiedsvreemd zoet water (sulfaat, sulfiden)2 wordt ingelaten;
alleen uit gedegen onderzoek zal blijken of het inlaten van brak water uit het
Noordzeekanaal voor Natura 2000- gebied Polder Westzaan een goede ontwikkeling is
en zal leiden tot een betere instandhouding van Natura 2000;
de afweging mede gemaakt dient te worden door het huidige inlaten van
gebiedsvreemd zoet water bij het onderzoek te betrekken;
deze afweging gemaakt dient te worden door Provinciale Staten;

https://edepot.wur.nI/265350
https://www.bijl2.nI/assets/160023_etvjl_Nbp_digibroch_Westzaan_dec_ia.pdf

•

•

Provinciale Staten voor het maken van een goede afweging de beschikking dienen te
krijgen van alle onderzoeksresultaten met betrekking tot het verbrakken van Natura
2000 Polder Westzaan;
het uiteindelijke besluit om tot verbrakking van Polder Westzaan over te gaan bij
Provinciale Staten ligt.

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven om véér tot verbrakking van Polder Westzaan
wordt overgegaan:
•
•

•

een (nieuw) onderzoek te (laten) doen naar de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal
ter hoogte van de Polder Westzaan;
de onderzoeksresultaten aan Provinciale Staten voor te leggen, zodat Provinciale
Staten in staat zijn een goed besluit te nemen over de verbrakking van de Polder
Westzaan;
Provinciale Staten tevens in de gelegenheid te stellen om tot aanvullende maatregelen
te besluiten, indien de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal te wensen overlaat.

En gaat over tot de orde van de dag.
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