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Memo 
 

Documentnummer : C-22-27361  Datum : 13 januari 2022  
Auteur :   Team : Ruimtelijk beleid 
Portefeuillehouder : N. Ozutok  Paraaf :  
 
 

Paraaf & datum strat.manager Paraaf & datum controller Paraaf & datum JZ 
   
   
 
 

Aard van het memo: Dit memo is bedoeld om het College vooruitlopend op formele besluitvorming 
op 20 januari a.s. alvast mee te nemen inde uitkomsten van het RIVM-onderzoek en de bestuurlijke 
reactie daarop. 
 
 

Onderwerp: RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de 
IJmond regio 
 
 

Gemaakt in overleg met team(s): multidisciplinair kernteam industrie en gezondheid 

 
 

Geheimhouding: ja, tot publicatie van het rapport op 21 januari 2022 

Reden geheimhouding: gelijktijdige communicatie met provincie en IJmondgemeenten 

Geheimhouding tot:  21 januari 2022 

 
 

Financiële consequenties: ·Nee 
 
 

Juridische consequenties  
Nee 
 
 

Inleiding / aanleiding 

Het RIVM heeft in opdracht ven de provincie en IJmondgemeenten onderzoek gedaan naar de 
herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio. Dit onderzoek is opgeleverd 
aan de provincie Noord-Holland, maar nog niet gepubliceerd. Omwonenden zijn zeer betrokken en 
willen graag snel de uitkomsten van het onderzoek ontvangen. Daarom is een zo kort mogelijk 
bestuurlijk proces opgezet, met een BO met provincie en IJmondgemeenten op 19 januari a.s. en een 
ingelaste Collegevergadering op 20 januari a.s. Op 18 januari kan het college alvast kennisnemen 
van het rapport en een eerste ambtelijk concept voor een bestuurlijke reactie.  
 
Nota Bene:  

• In de bijlage bij dit memo treft u op moment van agenderen het RIVM-rapport. Dit wordt op 
enkele kleine punten nog aangepast door het RIVM (o.a. door de gemeenten te noemen als 
mede-opdrachtgever). Op 20 januari wordt het definitieve rapport geagendeerd. 

• Op het moment van verzenden van de stukken is nog geen concept-bestuurlijke reactie en 
concept-persbericht beschikbaar. Deze worden maandag 17 januari nagezonden. 

 
 

Advies 
Advies is om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en desgewenst de portefeuillehouder 
input te geven voor het Bestuurlijk overleg met de provincie en de IJmondgemeenten op 19 januari 
a.s. 
 

 




