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Kamerbrief rapport RIVM stofdepositie IJmond najaar 
2022 

 

Aanleiding 
In opdracht van IenW en de provincie Noord-Holland heeft het RIVM in 2022 twee 
keer een stofdepositie onderzoek in de IJmond uitgevoerd. Dit is aangekondigd in 
het plan van aanpak ‘Naar een gezonde leefomgeving in de IJmond’ als vervolg op 
een soortgelijk eerder onderzoek uit 2020. In het najaar van 2022 heeft het RIVM 
het tweede onderzoek uitgevoerd. Het rapport hierover publiceert het RIVM op 28 
maart. Met de bijgevoegde Kamerbrief informeert u de Kamer over de uitkomst 
van het tweede onderzoek uit 2022 (najaar). Het eerste onderzoek heeft u op 16 
november 2022 aan de Kamer gestuurd.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van de brief (bijlage 1) en 
het versturen daarvan samen met het rapport (bijlage 2) aan de Tweede Kamer 
op 28 maart. Op die dag publiceert het RIVM het rapport. Tevens heeft de Tweede 
Kamer verzocht het rapport voor het commissiedebat VTH van 29 maart te 
ontvangen. 
GS van provincie Noord-Holland zal op hetzelfde moment een gelijkluidende brief 
aan PS sturen.  

Kernpunten 
Het RIVM stelt in het rapport dat het onderzoek, net als de eerste twee 
onderzoeken, laat zien dat er in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen 
in neergedaald stof zitten dan elders in Nederland. 
 
Wel is de hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald sinds het 
eerste onderzoek in 2020. Dit kan erop wijzen dat er minder ijzer wordt 
uitgestoten door bronnen in de IJmondregio. Voor de meeste andere metalen en 
PAK kan op basis van dit onderzoek niet worden bepaald of de uitstoot vanaf het 
Tata Steel-terrein hoger of lager is dan tijdens het onderzoek in 2020. De 
verschillen die zijn gevonden, waren te klein om van een structurele verandering 
te kunnen spreken. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, moeten de 
metingen nog enkele jaren achter elkaar worden herhaald.  
Op basis van dit onderzoek is niet te bepalen wat de afzonderlijke bijdrage van de 
verschillende bronnen is, zowel op het terrein van Tata Steel als daarbuiten. Dit 
onderwerp komt aan de orde in het onderzoek van het RIVM over de invloed van 
Tata Steel Nederland op de gezondheid van omwonenden en de kwaliteit van hun 
leefomgeving. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in het voorjaar van 
2023. 
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Krachtenveld 
De opdracht voor het onderzoek is samen met de provincie Noord-Holland 
verleend. Tegelijk met uw brief aan de Tweede Kamer zal GS van Noord-Holland 
de Provinciale Staten informeren. De inhoud van beide brieven is afgestemd.  

Toelichting 

Politieke context 
Dit tweede herhaalonderzoek is aangekondigd in het plan van aanpak ‘Naar een 
gezonde leefomgeving in de IJmond’. Op 16 november 2022 heeft u het eerste 
herhaalonderzoek naar de Kamer gestuurd. Ook heeft u op 16 januari 2023 een 
brief aan de Kamer gestuurd met een evaluatie van de aanpak van de 
milieuproblematiek Tata Steel. In beide brieven is uiteengezet welke maatregelen 
al zijn genomen en welke maatregelen nog moeten worden gerealiseerd.  
De Kamer heeft gevraagd de resultaten van dit tweede herhaalonderzoek voor het 
commissiedebat vergunningverlening, toezicht en handhaving van 29 maart te 
ontvangen. 

Strategie 
Dit onderzoek is het tweede herhaalonderzoek. In overleg met de provincie en het 
RIVM zal besproken worden wat de meest geschikte vorm voor het vervolg is en 
hoe dat ingevuld moet gaan worden.   
Nadat besloten is over het vervolg zal daarover richting de Tweede Kamer 
gecommuniceerd worden. 

Communicatie 
Het RIVM zal een toelichting op haar website plaatsen en brieft journalisten 
voorafgaand. Er worden in samenwerking met de provincie en het RIVM Q&A’s 
voorbereid voor eventuele vragen vanuit pers en publiek. 
De provincie zal een informatie-bijeenkomst voor omwonenden organiseren. IenW 
heeft hier geen actieve rol in.  
  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
 
Niet van toepassing. 
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