Verslag van de informatieavond over het rapport Wonen in de IJmond, ongezond?
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
gehouden op woensdag 7 oktober 2009 in het Kennemer Theater in Beverwijk.
Aanwezig: Dhr. Frank Weerwind, burgemeester gemeente Velsen, voorzitter;
Dhr. Eric Lebret, vertegenwoordiger RIVM;
Dhr. Cees Luttikhuizen, vertegenwoordiger ministerie VROM
Dhr. Bart Heller, gedeputeerde Noord-Holland, provinciaal milieubeleid
Dhr. Bert Pannekeet, directeur Milieudienst IJmond
Mw. Ineke van der Zande, directeur GGD Kennemerland
Mw. Conny van Rijn, verslag
Diverse bestuurders uit de betrokken IJmond gemeenten en ca. 100 tot 150
belangstellenden.
Dhr. Weerwind heet de aanwezigen welkom en verontschuldigt zijn collega burgemeester
van Leeuwen van de gemeente Beverwijk, die wegens ziekte afwezig is.
Het doel van de avond is informatie te verstrekken over het rapport “Wonen in de IJmond
ongezond?”, dat op 1 oktober 2009 is uitgekomen. In mei 2008 heeft het programma Zembla
een televisie-uitzending gewijd aan de gezondheidsgevolgen van de uitstoot van Corus.
Naar aanleiding van deze uitzending zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de
minister van VROM. Vervolgens heeft minister Cramer van het desbetreffende ministerie
opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de uitstoot van Corus.
Er is een klankbordgroep in het leven geroepen met daarin vertegenwoordigers van diverse
betrokken instanties.
Op 1 oktober is het rapport gepresenteerd en vanavond kunnen de aanwezigen zowel op
schrift als mondeling vragen stellen aan de betrokken instanties en gemeentebesturen.
Dhr. Lebret (RIVM) geeft uitleg over de totstandkoming en de uitkomsten van het rapport.
Uit het onderzoek is gebleken dat in bepaalde gebieden van Beverwijk en Velsen meer
gevallen van longkanker voorkomen dan elders in de regio. Hoewel bekend is dat longkanker
door de luchtkwaliteit wordt beïnvloedt, is de invloed van Corus niet met zekerheid vast te
stellen.
Uit milieuonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit nu beter is dan de laatste decennia.
Het rapport is tot stand gekomen op basis van een aantal onderzoeken, te weten:
- het GGD onderzoek uit 2007, waaruit een verhoogd percentage longkanker in
Beverwijk/Velsen aan de orde kwam;
- de televisie uitzending van Zembla van mei 2008;
- de uitstoot Corus 2000-2007;
- waarnemingen van huisartsen in de regio.
Het ontstaan van een ziekte wordt veroorzaakt door een aantal factoren zoals; leefstijl,
persoonlijke kenmerken, milieu en omgeving en daarnaast nog een aantal onbekende
factoren.
Er is onderzoek gedaan in 16 gemeenten onder 600.000 inwoners.
De hoogste concentratie longkanker kwam specifiek voor in bepaalde postcodegebieden in
Beverwijk en Velsen. Er wordt dan ook gevraagd wat de invloed van Corus is op juist deze
gebieden.
Roken is in 90 % van de gevallen de oorzaak van longkanker. De overige 10 % wordt
veroorzaakt door overige factoren, zoals blootstelling aan verkeer, de luchtverontreiniging en
overige onbekende factoren. De onzekerheid die leeft onder de bevolking is op korte termijn
niet weg te nemen.
Hoewel de fijnstofmetingen soms nog boven de norm uitkomen is de luchtkwaliteit de laatste
jaren beter geworden. Met de huidige luchtkwaliteit gaat men uit van 1 extra longkanker
geval per jaar als gevolg van blootstelling aan fijnstof.
Er zijn 22 huisartsen met ongeveer 64.000 patiënten, bij het onderzoek betrokken geweest.
Hoewel er meer klachten zijn over luchtwegen en hart- en vaatziekten zijn, zijn er landelijk

gezien geen belangrijke verschillen waargenomen. De gegevens zijn niet duidelijk genoeg
om aan te tonen dat de luchtkwaliteit invloed heeft op de gezondheidsklachten. Er is dan ook
geen conclusie te trekken.
De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het rapport van het RIVM en te vinden op
www.rivm.nl.
Dhr. Luttikhuizen (VROM) houdt een presentatie met daarin verwerkt de vraag of we ons
zorgen moeten maken.
Hij verwijst naar de emissiecijfers t/m 2007 en geeft aan dat het beeld in 2008 gunstiger is
geworden. Men kan zich afvragen of dit een trend voor de toekomst is.
Bekend feit is dat de IJmond een belast gebied is. Er zullen maatregelen op het gebied van
luchtkwaliteit en volksgezondheid getroffen moeten worden.
Niet alleen Corus heeft invloed, ook andere bronnen beïnvloeden de luchtkwaliteit. Hierbij
wordt rekening gehouden met milieuvergunningen, verkeerscirculatieplannen en het
gebruiken van schonere brandstof. Het is niet bekend of dit voldoende is om te komen tot
een betere luchtkwaliteit.
Corus dient op een aantal gebieden maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van
doekfilters in 2015, het werken aan een reductie van maximaal 40% bij de sinterfabriek in
2010 en het nemen van maatregelen op het gebied van PAK’s en kooksfabrieken.
Voor wat betreft de andere bronnen dienen de milieuvergunningen aangescherpt te worden,
het wegverkeer dient aangepakt te worden door bijvoorbeeld het verlagen van de maximum
snelheid. De scheepvaart dient te worden voorzien van walstroom en in de woningbouw
dienen energie-effectieve maatregelen getroffen te worden.
De monitoring van luchtkwaliteit dient via een aangepast lokaal netwerk gemeten te worden.
Ten aanzien van de volksgezondheid is nog veel onzekerheid over de invloed van
milieufactoren. Er zal zeker vinger aan de pols gehouden dienen te worden.
Er zal een verbreding van het onderzoek plaatsvinden, waarbij het onderzoek zich niet zal
beperken tot de IJmond. Er zal echter altijd een spanningsveld bestaan tussen economie en
milieu. Alle betrokken partijen zullen een gezamenlijke uitdaging aan moeten gaan.
Dhr. Heller (gedeputeerde provincie Noord-Holland) beschrijft de rol van de provincie in
deze.
De provincie is op een aantal gebieden actief, ten eerste via het nationaal
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL); ten tweede voert provincie de Wet
Milieubeheer uit door het verlenen van milieuvergunningen en de handhaving daarvan, ten
derde monitort de luchtkwaliteit in de IJmond.
Uit het NSL komen concrete maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De aanleg van
de Westelijke Randweg is een voorbeeld van een maatregel op provinciaal en lokaal niveau.
Er kan gebruik worden gemaakt van subsidieregelingen om te komen tot een beter milieu en
luchtkwaliteit.
De provincie is vergunningverlener en handhaver voor 550 bedrijven in Noord-Holland,
waarvan 50 stuks in de IJmond. Het fijnstof speelt een belangrijke rol in de milieuvergunning
van Corus. Vanaf de 90-er jaren is fijnstof een rol gaan spelen en dient de uitstoot van
fijnstof tegengegaan te worden. Maatregelen zijn het plaatsen van doekfilters alsmede het
sluiten van de deuren van de kooksfabrieken. Bedrijven dienen over te gaan tot de best
beschikbare techniek (BBT) om zo te komen tot de minste milieuoverlast. De provincie heeft
een quickscan gemaakt en het overgrote deel van de bedrijven voldoet aan de BBT regel.
In 2010 vindt er een verschuiving in de handhavingstaken plaats in de richting van
handhaving fijnstof De formatie wordt in 2010 uitgebreid. Bovendien worden de meetstations
op vrijwillige basis uitgebreid.
Gedeputeerde Staten willen samen met de betrokken partners nader onderzoek naar overige
bronnen en duidelijkheid over het feit waar fijnstof vandaan komt. De verschillen in metingen
en berekeningen zullen nader onderzocht worden en meegenomen worden in een
onderzoek.

Dhr. Pannekeet (directeur Milieudienst IJmond) belicht de andere bronnen in de
IJmondgemeenten. Er zijn milieubeleidsplannen opgesteld. Het is de bedoeling de
leefbaarheid in de gemeenten te waarborgen, zoals het bevorderen van duurzame
ontwikkeling en klimaat, bijvoorbeeld zoals dit gebeurt op het industrieterrein De Trompet in
Heemskerk. Hij benadrukt de voorbeeldfunctie van gemeenten. Het nieuwe stadhuis
Beverwijk wordt voorzien van emissiearme voorzieningen. De gemeenten kunnen het echter
niet alleen, maar zijn mede afhankelijk van de burgers en dienen hen te stimuleren en te
motiveren.
Op het gebied van het verbeteren van de luchtkwaliteit worden landelijk ook een aantal
maatregelen getroffen, zoals slooppremies, roetfilters, elektrische auto’s en alternatieve
brandstof.
Gemeenten zijn bezig met het bevorderen van een goede doorstroming van het verkeer, het
gebruik van aardgasauto’s, het stimuleren van fietsgebruik, het verlagen van de snelheid op
de A22 en de aansluiting A8-A9. Ook diverse wegenknelpunten in de IJmond worden
aangepakt.
Er zullen drie aardgasvulpunten worden aangelegd in de IJmond. De ReinUnie en het
openbaar vervoer maken reeds gebruik van aardgas. Het is ook van belang dat de
zeescheepvaart gebruik gaat maken van walstroom, nu wordt er nog gebruik gemaakt van
stookolie.
Mw. Van der Zande (directeur GGD Kennemerland) pleit voor een leefbare IJmond . Eén van
de conclusies van het RIVM rapport is dat de gezondheidseffecten blijven als de normen
worden gehaald. De GGD heeft eerder onderzoek gedaan in de vorm van een
kankerincidentie onderzoek.
Het RIVM rapport bevestigt de trend die de GGD eerder heeft vastgesteld. Het merendeel
van de longkankergevallen (90%) wordt veroorzaakt door roken.
De situatie nu is dat er luchtwegaandoeningen en hart- en bloedvatklachten voorkomen.
De samenwerking tussen de instanties is belangrijk en verloopt op dit moment uitstekend. De
beleving van de volksgezondheid onder de bewoners Kennemerland is dat deze slechter is
dan elders.
De aanbevelingen van het ministerie zijn:
- reductie van de uitstoot;
- meetnet inrichten uit oogpunt van volksgezondheid;
- doelmatige monitoring gezondheid IJmond, op basis van registratie huisartsen;
- gezondheidsmonitoring en het combineren van de gegevens van de GGD en het
volgen van de trend blootstelling en gezondheidsaspecten.
De GGD is verplicht de gezondheidssituatie in kaart te brengen, daarnaast heeft de GGD
een taak in het beïnvloeden van een gezonde leefstijl, het adviseren en ondersteunen van
burgers. Het jaarlijks analyseren van meetgegevens van het luchtmeetnet IJmond en het
bewaken van gezondheidseffecten bij bestuurlijke beslissingen.
De Voorzitter geeft aan dat een ieder in de pauze schriftelijke vragen kan indienen voor de
aanwezige sprekers en bestuurders uit de regio. Daarnaast geeft hij ook aan dat er ook
vertegenwoordigers van Corus aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
PAUZE
De Voorzitter deelt mee aan dat er ruim 80 vragen zijn ingediend. De vragen zullen
grotendeels beantwoord worden via de website. Dit zal volgende week woensdag op de
website van de gemeenten en de betrokken instanties terug te vinden zijn. Vanavond zullen
een aantal vragen gesteld en beantwoord worden.

Vraag: We hebben inmiddels de experts van de GGD en Milieudienst IJmond gehoord en
willen nu graag de mening van de lokale colleges. Wat is de inzet van de gemeente en gaat
de gemeente eigen meetpunten plaatsen?
Antwoord van mw. Edzes (wethouder gemeente Velsen): Het standpunt van de GGD en de
Milieudienst ís het standpunt van de 4 betrokken gemeenten. Gemeenten hebben ook hun
inbreng bij het plaatsen van de meetpunten. Ze is blij met het rapport en daarmee het
inzichtelijk maken van de gezondheidsaspecten. Het extra aantal gevallen van longkanker in
de regio is teveel en met alle partijen dient hier iets aan gedaan te worden.
De Voorzitter stelt een aantal vragen aan de heer Lebret van het RIVM.
Vraag: Is het onderzoek bedoeld om mensen gerust te stellen?
Antwoord: Nee. Het RIVM is een onafhankelijk instituut. Het ministerie heeft opdracht
gegeven een onderzoek uit te voeren, vervolgens rapporteert het RIVM zelfstandig en maakt
de uitkomsten openbaar.
Vraag: De metingen luchtkwaliteit voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, zijn ze nog
wel voldoende betrouwbaar?
Antwoord: Dit is een relevant punt. Er kunnen geen scherpe conclusies getrokken worden,
daarom zijn de onzekerheden op dit moment ook niet weg te nemen.
Vraag: Wat zijn de effecten van de combinatie van de verschillende stoffen?
Antwoord: Dit is inderdaad een probleem, we weten op dit moment vrij slecht hoe de
combinaties inwerken. Het fijnstof is niet in één type uit te drukken, maar is meestal een
samenstelling van meerdere combinaties. Voor een deel is dit in de cijfers verwerkt.
Uit een analyse van kankergegevens van de GGD blijkt dat in bepaalde postcodegebieden
meer gerookt wordt, en dat hier ook meer longkanker voorkomt. Via www.rivm.nl is het
rapport te downloaden of via een e-mail kan het rapport opgevraagd worden.
Vraag: Is vast te stellen of de 7 extra longkankergevallen ook door roken worden
veroorzaakt?
Antwoord: Wellicht is dit zo. Er zijn geen uitspraken over te doen, maar het is ook niet uit te
sluiten.
De Voorzitter vraagt nogmaals of het rapport opgesteld is om de bewoners in de IJmond
gerust te stellen.
Dhr. Lebret antwoordt dat dit niet het geval is. Er is alleen feitelijke kennis geleverd en
gepresenteerd volgens een bepaalde methode.
De Voorzitter vraagt aan de vertegenwoordiger van Corus hoe het staat met de plaatsing van
doekfilters.
Dhr. Dook van den Boer (directeur productie Corus) antwoordt dat de zorg voor de
gezondheid in de regio ook Corus treft. Ook Corus heeft invloed op de luchtkwaliteit. Het
bedrijf maakt ijzer en staal en vangt ijzerdeeltjes op voordat deze in de lucht komen. Het
bedrijf maakt gebruik van procesbeheersing en nieuwe technieken, zoals het plaatsen van
doekfilters. Het is de bedoeling de uitstoot zo ver mogelijk naar beneden te brengen. Voor de
installatie van de doekfilters is een gebouw nodig dat twee keer zo groot als deze zaal is. Er
zal eerst een proefopstelling gemaakt moeten worden, die daarna voor de hele sinterfabriek
gebruikt kan gaan worden.
De Voorzitter vraagt waarom dit pas in 2015 toegepast zal gaan worden.
Dhr. Dook van den Boer geeft aan dat de investering volume en geld kost. Er moeten grond,
wegen en aansluitingen verlegd worden, hetgeen tijdrovend is.
Er zal een proeffabriek gebouwd moeten worden voor de sinterlijn. Het is echter niet mogelijk
dit voor 2012 te realiseren. Daarna moet de fabriek ingeregeld worden en moeten nog twee
sinterlijnen van doekfilters worden voorzien.

Vraag: Hoe zit het met de overige vervuilende bronnen in de omgeving, zoals de luchtvaart.
Dhr. Pannekeet (Milieudienst IJmond) antwoordt dat hier geen onderzoek naar is gedaan. Er
ligt alleen een indicatief onderzoek rondom Amsterdam. Wel zijn er
geluidsoverlastmeetpunten in de regio.
Vraag: Komt de bouw van de woningen in Westelijk Beverwijk in gevaar?
Dhr. Frowijn (wethouder van de gemeente Beverwijk) antwoordt dat het rapport geen
gevolgen heeft voor de woningbouw in Westelijk Beverwijk. Het meetpunt in dit gebied geeft
22 microgram fijnstof aan. De norm is maximaal 40 microgram. Voor de beeldvorming
vermeldt hij dat in De Rijp 16 microgram fijnstof is gemeten.
Vraag: Is het wel verstandig om met een ongunstige wind (stank) te gaan hardlopen in Wijk
aan Zee?
Mw. Van der Zande (GGD) antwoordt dat stank niets met fijnstof te maken heeft. Hoewel je
wel last van fijnstof kunt hebben, kun je deze stof niet ruiken of zien. Wanneer je last denkt te
hebben van fijnstof overleg dan met de eerstelijns zorg (huisarts).
Voor astmapatiënten is het niet verstandig om in deze weersomstandigheden te gaan
hardlopen. Het hebben van kramp of hoofdpijn kan wijzen op een relatie met fijnstof.
De Voorzitter vraagt of dit gemeten is of dat dit een beleving is.
Mw. Van der Zande geeft aan dat gezondheid een subjectieve zaak is. Hoe gezond je je
voelt hangt af van je beleving en je feitelijke gezondheid. Mensen beleven hun gezondheid
over het algemeen heel verschillend.
De Voorzitter vraagt of het verstandig is om bij een “verkeerde” wind te gaan lopen, omdat
niet bekend is wat de gevolgen over, bijvoorbeeld, tien jaar zijn.
Mw. Van der Zande antwoordt dat er altijd sprake is van een aantal factoren. In de IJmond is
sowieso sprake van de aanwezigheid van Corus en daarnaast een dichte infrastructuur. Ze
wijst op het belang van het hebben van een gezonde leefstijl. Het effect van de invloeden
van buitenaf is pas over tientallen jaren te voorspellen.
De Voorzitter vraagt waarom er nog steeds geen doekfilters geïnstalleerd zijn.
Dhr. Heller antwoordt dat de procedure omtrent de revisievergunning Milieubeheer nog bij de
Raad van State onder behandeling is. De provincie heeft als bevoegd gezag in de
revisievergunning Corus de verplichting opgelegd doekfilters aan te brengen. Gelet op de
ingewikkelde technologie is ervoor gekozen eerst een proefopstelling te maken. Bovendien is
door Corus beroep ingesteld tegen de vergaande voorwaarden behorende bij de
milieuvergunning, terwijl de Dorpsraad Wijk aan Zee en het Ministerie VROM de
voorwaarden niet ver genoeg vonden gaan.
Begin 2009 is er uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening dat
aangespannen was, hierbij is, mede gelet op de economische crisis, uitgesproken dat in
2010 gestart moet worden met de bouw van een proefdoekfilter. Op 10 november a.s. dient
de bodemprocedure bij de Raad van State en zal er meer duidelijkheid komen. Corus is
daarnaast verplicht onderzoek te doen naar de mogelijkheid 40% reductie toe te passen op
de emissie van de sinterfabriek.
Dhr. Buwalda (vertegenwoordiger Dorpsraad Wijk aan Zee) geeft aan dat aan de minister
gevraagd is maatregelen te treffen. Waarom kan de provincie geen maatregelen treffen, zij is
toch bevoegd gezag in dezen.
Dhr. Heller antwoordt dat de provincie die beslissing niet kan nemen. Hij geeft aan dat in de
milieuvergunning de BBT (Best Beschikbare Techniek) is opgenomen. Het plaatsen van een
doekfilter is onder de rechter. Het is op dit moment niet mogelijk om verdere maatregelen te

treffen dan volgens de wet- en regelgeving mogelijk is. Het is dan ook niet mogelijk om aan
Corus eenzijdig verplichtingen op te leggen.
Dhr. Leenhoven (publiek) corrigeert de opmerking van de GGD. Het inademen van fijnstof
leidt tot hart- en vaataandoeningen. De viscositeit van bloed verandert, het sporten in een
stofrijke omgeving leidt tot hartproblemen en is dan ook niet gezond.
Mw. Van der Zande antwoordt dat er geen relatie bestaat tussen stank en fijnstof en er is ook
geen relatie tussen fijnstof en hart- en vaataandoeningen. Bij twijfel over wel of niet sporten
tijdens bepaalde omstandigheden kan de huisarts advies op maat geven.
Dhr. Leenhoven geeft aan dat stank en stof niet te scheiden zijn, stank neemt immers stof
mee.
Dhr. Bakker (publiek) vraagt hoe transparant de instanties zijn, voor wat betreft de
rapportages. Er is immers sprake van een geheim Waterlandoverleg. Voor de burgers is er
niets bekend gemaakt over de bedrijfsvoering van Corus.
Dhr. Heller antwoordt dat er geen geheim is. De overleggen als zodanig waren niet
openbaar, de uitkomsten echter wel.
Dhr. Kurpershoek (publiek) geeft aan dat de burgers in deze regio leven in een gebied met
intensieve economische activiteiten. Hoewel er langzaamaan een beter beeld ontstaat blijft
de regio ten opzichte van de landelijke cijfers achter. Hij vraagt zich af welke financiële
compensatie de regio uit Den Haag krijgt.
Dhr. Luttikhuizen antwoordt dat er geen compensatie uit Den Haag te verwachten is. Er zijn
landelijk gezien ook nog andere gebieden die onder druk staan en ook geen gebruik kunnen
maken van een compensatieregeling. De emissie zal beperkt worden, waardoor het mogelijk
wordt de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is beter energie te besteden aan het voorkomen
dan aan het genezen.
Vraag: Waarom wordt er deze avond gezwegen over de emissie van elektromagnetische
velden. Dit is immers één van de belangrijkste vervuilers.
Dhr. Lebret antwoordt dat er veel onderzoek is gedaan naar de invloed van
elektromagnetische velden, zoals mobiele telefoons en antennemasten. Er is echter geen
wetenschappelijk bewijs dat dit de veroorzaker is van hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid.
Er zijn miljoenen euro’s gespendeerd aan verschillende onderzoeken, echter zonder
aantoonbaar wetenschappelijk resultaat.
Mw. Adrichem (publiek) vindt dat alle partijen vanavond naar elkaar wijzen. Er zijn zoveel
verschillende oorzaken en zoveel verschillende vervuilende bronnen. Er dient een stop te
komen op vervuilende fabrieken en andere belastende factoren.
Dhr. Odd Wagner (wethouder van de gemeente Heemskerk) geeft aan dat er een relatie is
tussen de economische ontwikkelingen enerzijds en milieu en volksgezondheid anderzijds.
Er zal altijd een belangenafweging gemaakt moeten worden. Hoewel de provincie voor wat
betreft de vergunningverlening aan Corus, het bevoegd gezag is, heeft de gemeente via de
Milieudienst IJmond invloed op de vergunningverlening aan de andere bedrijven.
Het is van belang dat mensen zo gezond mogelijk blijven in een economisch dynamische
omgeving.
Dhr. Heller vult aan dat er in de regio diverse bronnen zijn die fijnstof produceren, zoals
Corus, wegverkeer, zeevaart- en luchtverkeer. Er is een samenwerkingprogramma
luchtkwaliteit met daarin een enorme diversiteit aan maatregelen. Ook dient er naast de
milieuwetgeving voldaan te worden aan Europese regelgeving op dit gebied. Als het
historisch bekeken wordt is er sprake van een minder slechte situatie en is er een positieve
ontwikkeling in gang gezet.

Mw. Adrichem (publiek) verwijst naar een kaart in het rapport, waaruit blijkt dat dit gebied niet
in balans is met de rest van Nederland. Er zullen, behalve het roken, ook andere factoren
meespelen bij het risico longkanker te krijgen.
Dhr. Heller beaamt dat de regio IJmond niet het meest makkelijke gebied is, er zijn echter
meer gebieden in Nederland die zwaar belast en vergelijkbaar met de IJmond zijn.
Dhr. Lebret geeft aan dat wetenschappelijk bewezen is dat 90% van de longkankergevallen
veroorzaakt wordt door roken. De overige 10% komt door andere factoren of combinaties
van factoren. Zoals de buitenlucht of de invloed van andere bronnen. Echter ook mensen die
niet roken kunnen longkanker krijgen.
Dhr. Wesselink (publiek) geeft aan dat alles gericht is op het verlagen van de hoeveelheid
fijnstof. Het overgrote deel van de mensen dat kanker krijgt, krijgt dit door een slechte
levensstijl. Als dat aangepakt wordt is de helft van het percentage verdwenen.
Mw. Van der Zande bedankt hem voor zijn pleidooi voor het veranderen van een leefstijl. Het
is een bekend gegeven dat overmatig alcoholgebruik, drugs en roken en niet bewegen
slechte leefgewoonten zijn en zorgen voor een ongezond levende bevolking.
Mw. Langendijk (publiek) vindt dat Corus de schuld krijgt van veel dingen. Corus is bereid
veel te doen. Gelet op de slechte economische toestand waarin we nu zitten is Corus uitstel
verleend voor een aantal maatregelen. Ze vraagt zich af of Corus de wijzigingen in het bedrijf
nog wel kan betalen. Dit gelet op de hoge investeringen die hiermee gepaard gaan en de
economische crisis waarin we leven.
Dhr. Dook van den Boer geeft aan dat Corus het in deze tijd ook moeilijk heeft en afhankelijk
is van economische bedrijvigheid. Er zal altijd een spanningsveld bestaan tussen het wonen
en de bedrijvigheid, milieu en gezondheid in de regio. Om te kunnen investeren in een flink
aantal maatregelen, zal het geld eerst verdiend moeten worden, voordat het uitgegeven kan
gaan worden.
Er zal gebouwd worden naar de toekomst toe, waarna er ook geld gevonden zal worden voor
de nodige uitbreidingen.
De Voorzitter komt om 22.20 uur tot een einde van deze avond. De overige gestelde vragen
zullen via de website beantwoord gaan worden en te vinden zijn op de site van de 4
IJmondgemeenten, de GGD, de Milieudienst IJmond en de provincie Noord-Holland. Indien
men een verslag van deze avond wil ontvangen, kan men een e-mail adres achterlaten.
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