IJmond gemeenten
Vraag wat doen de IJmond gemeenten aan de luchtverontreiniging.
Een complex aantal bronnen zorgen voor luchtverontreiniging. Voor de IJmond zijn de belangrijkste
bronnen de industrie, scheepvaart en het wegverkeer.
Bedrijven:
De uitstoot van de bedrijven in de IJmond wordt beperkt door eisen te stellen in de
milieuvergunning. Milieuvergunningen worden in de IJmond afgegeven door de gemeenten die de
uitvoering hiervan hebben ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond.
Voor een aantal zeer grote bedrijven (Tata Steel) wordt de vergunning verstrekt door de provincie
Noord Holland die de uitvoering heeft ondergebracht bij Omgevingsdienst NZKG in Zaanstad.
De Omgevingsdienst IJmond ziet er namens de gemeenten op toe dat vergunningen worden
nageleefd. De uitstoot van emissies naar lucht van bedrijven worden begrensd door landelijk
vastgestelde emissie-eisen op te leggen en de Best beschikbare technieken toe te laten passen. De
Omgevingsdienst IJmond ziet er periodiek op toe dat deze voorwaarden worden nageleefd.
Verkeer:
Om de IJmond bereikbaar te houden en de luchtkwaliteit te verbeteren is door de IJmond
gemeenten het platform IJmond bereikbaar opgericht. Het platform is een samenwerking tussen
gemeenten en bedrijfsleven en heeft tot doel het autogebruik voor woon- en werkverkeer terug te
dringen. Inmiddels zijn er in de IJmond 170 bedrijven aangesloten bij IJmond Bereikbaar en fietsen
er dagelijks 1800 werknemers die voorheen de auto gebruikten nu op de fiets naar hun werk.
Daarnaast werken de IJmond gemeenten gezamenlijk aan een fietssnelweg door de IJmond (denk
hierbij ook aan het laten varen van de tweede pont) en wordt op veel plekken binnen de
gemeenten de infrastructuur fietsvriendelijk aangepast.

Scheepvaart:
Binnenvaartschepen en visserijschepen aan de kades van de IJmond gemeenten gebruikten in het
verleden hun dieselgeneratoren voor stroomvoorziening. De IJmond gemeenten stimuleren het
gebruik van “walstroomvoorzieningen”. Een walstroomvoorziening biedt een aansluiting op het
elektriciteitsnet zodat de benodigde stroom niet meer met vervuilende generatoren hoeft te worden
opgewekt.
Naast bovengenoemde specifieke activiteiten lopen er vele projecten binnen de IJmond gemeenten
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Stimuleren van schonere auto’s en E scooters en het aanpassen
van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden. Voor verdere informatie kijk op: www.odijmond.nl
en www.ijmondbereikbaar.nl

