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3 Het is niet alleen de industrie, ook verkeer (scheepvaart, luchtvaart, autoverkeer) 

veroorzaakt hinder zoals geluid, stof (ultra fijn, zeer fijn, fijn), geur/stank 

4 Zijn er niet nog andere bedrijven op het terrein die effecten op de gezondheid en 

veiligheid hebben? Bijv. Linde is volgens de risicokaart een BRZO-inrichting. Als het 

gaat over het terrein van Tata Steel dan moeten deze bedrijven ook vermeld worden 

(volledigheid). 

6 Gezondheid is niet alleen afhankelijk van stoffen, maar ook van geur en van geluid => 

toevoegen 

6 Tata Steel emitteert stof, geluid en geur 

7 Niet alleen stof, maar ook geluid en geur hebben invloed op de gezondheid. De 

volgende alinea schrijft alleen maar over stof / Schone Lucht, en dat is te weinig. 

Voorts: het stof bevindt zich niet alleen in de lucht, maar ook op voorwerpen, flora en 

fauna, de bodem, speelplaatsen, etc. 

De Ambitie reikt dus niet ver genoeg en moet uitgebreid worden. 
 

7 dus stof, geluid en geur. 

9 Hier kan ook de initiator/facilitator genoemd/vermeld worden, Dat gebeurt in de 

volgende alina's ook. Hier zijn dat de Provincie en de Waag (denk ik, graag verifieren) 

9 Graag vermelden wie de eigenaar of beheerder van dit meetnet is 
 

9 Is de Provincie de eigenaar en gebruiker van het neuzen-netwerk? Graag 

vermelden voor de volledigheid. 
 

11 Hoe is de actuele situatie? Heeft de provincie bepaalde taken/bevoegdheden niet 

teruggehaald? 
 

11 Er is hier niet beschreven/vermeld of de OD de juiste meetinstrumenten en 

mensen heeft in voldoende hoeveelheden en de bijbehorende deskundigheid om 

de controlerende functie te kunnen waarmaken danwel dat er meer mensen en 

materiaal moet worden "aangeschaft". Hierover dient iets vermeld te worden. 
 

11 Hier worden wel geluid en geur medegenoemd! Reden te meer om dit ook elders 

in dit document te doen. 



12 Ik mis in dit deel de tijdas: welke planning hoort erbij, wanneer gebeurt wat, 

wanneer is wat gereed, etc. De prioriteit is er alleen van 2020 tot 2021, is dan alles 

gereed? 
 

12 Hier ontbreekt wederom geur en geluid want die beinvloeden ook de gezondheid. 
 

12 Wat is de opdracht, wat wordt er verwacht van dit onderzoek, waar is dat alles te 

vinden? Eventueel link toevoegen, en anders tekst. 
 

14 Meer schroot heeft waarschijnlijk ook meer geluid van schroothandling tot gevolg: 

het aspect geluid is daarom in gehele document nodig. 
 

14 minder emissies: van stof, van gassen, van geur, van geluid? Of komt er juist meer 

geluid door andere technieken? Nader omschrijven welke emissie er 

vermindert/vermeerdert. 
 

14 spatie ontbreekt 
 

15 Kooksgasfabriek: moet dit niet Kooksfabriek zijn? Immers Tata Steel heeft niet het 

doel om kooksgas te produceren, dat is in feite een bijproduct (van grote 

omvang). Tata Steel wil kooks maken. 
15 Hier komt mogelijk extra geluid naar voren: dus geluid moet naast stof en geur 

overal in het rapport opgenomen worden. 
17 Waarom worden de OD IJmond en de OD NZKG niet genoemd? Zijn sommige 

taken/verantwoordelijkheden niet bij een OD gelegd? 

Wat is de rol/taak/verantwoordelijkheid van GGD, RIVM en Veiligheids Regio 

Kennemerland (VRK)?  

Verderop worden sommigen namelijk wel genoemd, dus waarom hier niet? 
17 Veiligheids Regio Kennemerland speelt/heeft geen rol? 

17 wederom: rol van de Veiligheids Regio Kennemerland? 

20 ALGEMEEN: 

De IJmond is meer dan alleen Tata Steel, 

er zijn veel meer activiteiten die de gezondheid (negatief) beïnvloeden 
 

 


