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IJmond gezondheidkundig zwaar belast gebied.
In het tv-programma Zembla (18 mei 2008) kwam naar voren dat mensen die in
de buurt van Corus wonen een grotere kans hebben op longkanker dan mensen
die elders in Nederland wonen. Een eerder GGD-onderzoek wees ook al in die
richting. Minister Cramer (VROM) vroeg het RIVM daarop te onderzoeken hoe de
uitstoot van Corus de plaatselijke luchtkwaliteit beïnvloedt en wat voor effecten
dit kan hebben op de gezondheid.
De Dorpsraad is van mening dat het RIVM, binnen deze beperkte tijd en
mogelijkheden, een gedegen onderzoek heeft uitgevoerd. De conclusies geven
aan dat de IJmond helaas een zwaar belast gebied is, met daar aan gerelateerde
gezondheidsproblemen. Vooral de stijgende tendens in het vóórkomen van
aandoeningen van de luchtwegen (o.a. COPD) dichtbij Corus baart de Dorpsraad
zorgen. De uitstoot van giftige stoffen als dioxinen en zware metalen (gebonden
aan fijnstof) vertoont de laatste jaren eveneens een stijgende lijn. Maatregelen
zoals het installeren van doekfilters bij Corus zijn volgens de Dorpsraad dan ook
absoluut noodzakelijk. Evenals maatregelen ten aanzien van de luchtvervuiling
door scheep- en luchtvaart, wegverkeer en andere vervuilende bronnen.
Uit het RIVM onderzoek blijkt dat in de IJmond een meer dan gemiddelde sterfte
door longkanker voorkomt. Een deel van de extra longkankerslachtoffers zou
mogelijk toe te wijzen zijn aan het vermeende extreme rookgedrag in de IJmond.
Hier zou meer dan in de rest van Nederland gerookt worden. Het lijkt de
Dorpsraad een niet voor de hand liggende verklaring voor de extra
longkankerslachtoffers. De uitkomst van het RIVM-onderzoek houdt bovendien al
rekening met het rookgedrag (gebaseerd op Sociaal Economische Status). Na
deze correctie blijkt zeker circa 20% (7 van de 39 doden) van de
longkankerslachtoffers gerelateerd te zijn aan vervuilende bronnen als Corus.
De dorpsraad is van mening dat in de IJmond wel degelijk meer gerookt wordt:
we roken namelijk mee met Corus, de scheepvaart en de luchtvaart.
Nederland en de Europese Unie hebben maximale waarden gesteld voor
kankerverwekkende stoffen als fijn stof en een verplichting om bepaalde extreem
giftige stoffen zoals chroom 6 en dioxinen niet meer uit te stoten. Boven deze
waarden zijn de risico’s voor de volksgezondheid niet acceptabel. Helaas blijken
deze aan de gezondheid gerelateerde waarden regelmatig overschreden te
worden in de IJmond. De Provincie heeft hier, tot nu toe, te weinig tegen gedaan.
De VROM-inspectie heeft dit onderkend en heeft de provincie voor de rechter
gedaagd i.v.m. de afgegeven milieuvergunning voor Corus. Wij delen de mening
van minister Cramer (en de VROM-inspectie) dat aanvullende maatregelen zoals
doekfilters bij Corus noodzakelijk zijn.
Dankzij dit RIVM onderzoek is gebleken dat het van belang is om alle vervuilende
bronnen te onderzoeken die van invloed zijn op de volksgezondheid. Dit geldt
vooral ook voor de cocktail van alle schadelijke stoffen samen die wij inademen.
Tot slot is het noodzakelijk om goede realistische plannen te maken en uit te
voeren om de regio gezondheidkundig te ontlasten om zodoende te waken voor
de gezondheid van de mensen in de IJmond.

