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1.

Inleiding

De GGD Kennemerland heeft een adviesvraag gekregen over de schadelijke effecten van fijn stof
voor de volksgezondheid, eerst alleen van de gemeente Velsen, later ook van de overige
gemeenten in de IJmond. Deze rapportage beantwoordt de adviesvraag, voorzover dat met de
beschikbare gegevens en met de huidige stand van de wetenschap mogelijk is.
De aanleiding voor de adviesvraag was onder meer de recente aandacht in de media en bij de
milieubeweging voor dit onderwerp. Daarnaast hebben de gemeenten in 2003 ieder een nota
Lokaal Gezondheidsbeleid vastgesteld waarbij “milieu en gezondheid” een regionaal speerpunt
is.
Van de huidige vormen van luchtverontreiniging is fijn stof het meest schadelijk voor de
volksgezondheid. Door de aanwezigheid van het Corusterrein met de aangrenzende terreinen
heeft de IJmond een relatief hoge luchtverontreiniging door fijn stof met de hoogste
concentratieniveaus in Noord-Holland.
De adviesvraag heeft betrekking op alle relevante bronnen van fijn stof in de regio. Andere
bronnen zijn met name het wegverkeer en de scheepvaart.
De vraagstellingen in de adviesvraag zijn :
1. Wat is bekend over de schadelijke effecten van alle bronnen van fijn stof voor de
volksgezondheid van inwoners in de regio IJmond?
2. In hoeverre is in de regio IJmond sprake van een verhoogd risico van gezondheidseffecten van
fijn stof in vergelijking met andere regio's in Nederland, met name kijkend naar ouderen en
kinderen?
3. Wat zijn de mogelijkheden om de schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof te
onderzoeken?
4. Wat zijn de mogelijkheden om de concentratie fijn stof de lucht nog beter te registreren en
volgens welke richtlijnen wordt dit nu gedaan?
5. Wat zijn de Europese normwaarden voor 2010?
In deze rapportage komen deze vraagstellingen aan bod, gecombineerd met de verschillende
aspecten die nodig zijn om de vraagstellingen te beantwoorden. De vraagstellingen 1 en 2 zijn
enigszins geherformuleerd tot één vraagstelling.
De vraagstelling luidt nu als volgt:
• Wat zijn de gezondheidseffecten als gevolg van de extra blootstelling aan fijn stof in de
IJmond in vergelijking met een vergelijkbaar woongebied elders?
De rapportage behandelt achtereenvolgens luchtverontreiniging door fijn stof in het algemeen,
gezondheidseffecten van fijn stof in het algemeen, niveaus van fijn stof in de IJmond, eerder
gezondheidsonderzoek bij de bevolking in de IJmond, de schatting van de gezondheidseffecten,
gevolgd door conclusies en aanbevelingen.
In de bijlagen wordt nader ingegaan op de luchtverontreinigingsituatie in de IJmond, op de
gezondheidseffecten, en op de gebruikte methoden en de overwegingen daarbij. Ook wordt in de
bijlagen kort ingegaan op de situatie per afzonderlijke gemeente.
De hoofdlijnen van de methode voor schatting van het effect zijn voorgelegd aan deskundigen
van de Rijksuniversiteit Utrecht (IRAS) en RIVM.
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2.

Luchtverontreiniging door fijn stof

Luchtverontreiniging bestaat uit gassen en deeltjes. Deeltjesvormige luchtverontreiniging bestaat
uit grove deeltjes (grof stof) en fijne deeltjes (fijn stof). De deeltjes van fijn stof zijn zo klein dat
zij tot in de kleine luchtwegen en longen kunnen doordringen.
Fijn stof wordt gevormd bij verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld het roet van dieselvoertuigen.
Ook is er een aantal natuurlijke bronnen zoals zeezout. De deeltjes zijn zo klein dat zij blijven
zweven in de lucht (meestal onzichtbaar voor het oog). Ook dringt fijn stof (soms met enige
vertraging) onbelemmerd in woningen en gebouwen door.
Luchtverontreiniging door fijn stof afkomstig van grote industriële en stedelijke gebieden kan
zich over grote afstanden verplaatsen. Fijn stof in Nederland is daarom voor een groot deel
afkomstig uit het buitenland. Op zijn beurt exporteert Nederland fijn stof naar andere landen.
Van de vormen van luchtverontreiniging die zich in Nederland voordoen, geeft fijn stof de meeste
effecten op de gezondheid. Het betreft vooral (verergering van) hart- en vaatziekten en
longaandoeningen.
Over het exacte mechanisme waardoor fijn stof gezondheidseffecten kan veroorzaken, is nog niet
heel veel bekend. Ook is nog lang niet alles bekend over de samenstelling van fijn stof en welke
componenten welke gezondheidseffecten kunnen geven.
Wel is redelijk goed bekend hoeveel gezondheidseffecten te verwachten zijn bij een bepaald
concentratieniveau van fijn stof.

3.

Gezondheidseffecten

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is wereldwijd heel veel (epidemiologisch) onderzoek
gedaan bij de bevolking naar het verband tussen de gezondheid en de blootstelling aan fijn stof.
Ook in Nederland is een aantal studies verricht.
Het blijkt dat er geen veilige grenzen zijn aan de concentraties van fijn stof waarbeneden geen
effecten optreden. Al vanaf geringe niveaus zijn er gezondheidseffecten.
De volgende effecten zijn gevonden in al deze onderzoeken:
•
Voortijdige sterfte aan hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Het betreft vooral
oudere mensen die deze ziekten al onder de leden hadden en ongeveer 1-2 jaar eerder zijn
overleden als gevolg van de blootstelling aan fijn stof.
•
Extra opnamen in ziekenhuizen voor hart- en vaatziekten en longaandoeningen.
•
Verhoogd medicijngebruik voor deze aandoeningen.
•
Verergering van klachten bij mensen met astma en cara.
Bij deze effecten kan onderscheid worden gemaakt tussen acute effecten veroorzaakt door
kortdurende (enkele dagen) verhoogde blootstelling zoals bij wintersmog, en laattijdige effecten
als gevolg van langdurige blootstelling aan gemiddeld hogere concentraties. (Zie Bijlage 2).
Kwetsbare groepen zijn kinderen met astmatische klachten, en volwassenen en ouderen met harten vaatziekten en longaandoeningen.
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Het kan zinvol zijn om te proberen om de ernst van de gezondheidseffecten van fijn stof te
vergelijken met andere oorzaken van ziekte en sterfte, zoals de gevolgen van verkeersongevallen
en van roken. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat elke oorzaak van ziekte en
sterfte leidt tot naar aard en omvang verschillende soorten gezondheidseffecten (zie kader).
Na weging van deze verschillen blijkt de totale luchtverontreiniging door fijn stof in Nederland
(alle bronnen bij elkaar opgeteld) te leiden tot gezondheidseffecten die in dezelfde orde van
grootte zijn als de gevolgen van verkeersongevallen, en ongeveer een tiende zijn van de
gezondheidseffecten van roken.

Gezondheidseffecten gewogen: DALY’s
Voor de bovenstaande vergelijkingen wordt onder andere gebruik gemaakt van aantallen
verloren levensjaren en aantallen jaren leven met beperkingen door ziekten. Deze verschillende
soorten gezondheidseffecten kunnen onderling worden gewogen en uitgedrukt in een
samenvattende maat zoals de DALY (Disability Adjusted Life Years; zie verder bijlage 2).
Hiermee wordt onder andere verdisconteerd dat fijn stof weliswaar tot relatief veel voortijdige
sterfte leidt, maar dat dit gemiddeld slechts weinig verloren levensjaren betreft. Dit in
tegenstelling tot vele andere oorzaken van ziekte en sterfte zoals verkeersongevallen. Een door
een verkeersongeluk overleden kind heeft bijvoorbeeld juist vele verloren levensjaren tot
gevolg.
Wanneer bij de beoordeling van de gevolgen voor de volksgezondheid uitsluitend wordt
gekeken naar het aantal sterfgevallen door fijn stof, kan dat dus een vertekend beeld geven
van de ernst van het gezondheidsprobleem in vergelijking met andere oorzaken van ziekte en
sterfte. De DALY is voor zo'n vergelijking een meer realistische maat.

Elke plaatselijke verhoging van de concentratie van fijn stof leidt in principe tot extra
gezondheidseffecten. Deze extra gezondheidseffecten zijn dus naar rato vergelijkbaar met de
gevolgen van de extra verkeersongevallen die zouden ontstaan door – theoretische - extra
verkeersdrukte.

4.

Niveaus van fijn stof in de IJmond

De luchtverontreiniging in de IJmond, zowel in het algemeen als veroorzaakt door fijn stof, is
relatief hoog. Dit komt door de aanwezigheid van het Corusterrein met de aangrenzende
terreinen.
De laatste decennia is de luchtverontreiniging door fijn stof gedaald. De niveaus in Nederland als
geheel zijn lager geworden, daarnaast is de uitstoot afkomstig van het Corusterrein en de
aangrenzende terreinen verminderd. Het verschil tussen de IJmond en Nederland is daarom naar
verhouding ongeveer hetzelfde gebleven: maximaal ongeveer 15% hogere niveaus. Daarmee
heeft de IJmond nog steeds ongeveer hetzelfde niveau van fijn stof als de Rijnmond en de vier
grote steden.
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Wanneer niet vergeleken wordt met het gemiddelde niveau in Nederland maar met de lokale
achtergrondconcentraties1) in Noord-Holland, dan draagt het Corusterrein met de aangrenzende
terreinen voor ongeveer 30% bij aan de niveaus van fijn stof in de IJmond.
In de IJmond bestaan verschillen in concentratieniveaus van fijn stof. De niveaus van stof zijn het
hoogst :
1) in woonkernen dicht bij het Corusterrein (met de aangrenzende terreinen);
2) langs drukke verkeerswegen in de IJmond.
Daarnaast is fijn stof afkomstig van 3) de scheepvaart en 4) de luchtvaart.
Ten slotte kunnen open haarden op buurtniveau hinder en incidentele klachten veroorzaken in
herfst en winter.
1) Woonkernen rondom het Corusterrein en aangrenzende terreinen
In welke woonkernen hoge niveaus voorkomen en waar precies deze het hoogste zijn, wordt
bepaald door de afstand tot het Corusterrein met de aangrenzende terreinen, en door de ligging
ten opzichte van deze industrieterreinen in combinatie met de gemiddelde meteorologische
omstandigheden. Ongunstige atmosferische omstandigheden in herfst en winter, in combinatie
met een daarbij horende overwegend zuidoostelijke windrichting (wintersmog), veroorzaken
gemiddeld hoge niveaus in Wijk aan Zee. Hoge niveaus komen ook voor in Beverwijk en VelsenNoord door de overheersende zuidwestelijke wind. Hoewel dicht bij de industrieterreinen
gelegen, blijken de niveaus in IJmuiden Noord gemiddeld wat lager te zijn, waarschijnlijk ook
weer vanwege de zuidwestelijke wind. De niveaus kunnen van week tot week of zelfs van dag tot
dag verschillen. Dat kan gepaard gaan met (aantoonbare) kleine effecten op de gezondheid; zie
hieronder. Voor het totaal aan gezondheidseffecten zijn echter de laattijdige gevolgen (chronische
effecten) het belangrijkst, en deze worden bepaald door de gemiddelde blootstelling over
meerdere jaren. Van jaar tot jaar kunnen de gemiddelde niveaus verschillen tussen woonkernen.
Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de gemiddelde meteorologische omstandigheden van
jaar tot jaar.
Met betrekking tot het bovenstaande zijn voor Wijk aan Zee en IJmuiden-Noord meetgegevens
bekend van twee meetstations van de provincie Noord-Holland (zie bijlage 1).
Voor Beverwijk, Velsen-Noord en Heemskerk zijn alleen gegevens bekend die zijn verkregen
door modelmatige berekeningen (gegevens van het RIVM in CAR (TNO), en in het verleden
TNO (Integrale Milieuzonering IJmond 1993)). De berekeningen van het RIVM blijken echter
onvoldoende nauwkeurig te zijn om een betrouwbare schatting te kunnen maken van de
gemiddelde niveaus van fijn stof in de betreffende woonkernen,2) en de berekeningen van TNO
zijn niet actueel genoeg.
1)

Achtergrondconcentratie: het (gemiddelde) niveau in een gebied waar geen (specifieke)lokale bronnen van fijn stof
zijn, in Noord-Holland bijvoorbeeld bij het meetstation De Rijp op het platteland.
2)
Dit blijkt wanneer een vergelijking wordt gemaakt van de berekende achtergrondconcentraties in IJmuiden Noord
met de daadwerkelijke concentraties zoals vastgesteld met het meetstation van de Provincie ter plaatse. Er blijken
van jaar tot jaar grote verschillen te zijn in de berekende achtergrondconcentraties die niet overeenkomen met de
meetgegevens. Dit maakt het aannemelijk dat ook de berekende achtergrondconcentraties in de andere woonkernen
rondom het Corusterrein te onnauwkeurig zullen zijn, en daarmee ook de berekende totale concentraties langs
drukke wegen in deze woonkernen. Waarschijnlijk is het geografische schaalniveau niet klein genoeg (onvoldoende
resolutie) voor bij een lokale bron zoals het Corusterrein met aangrenzende terreinen.
Zie verder bijlage 1.
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Daar komt bij dat in het noordwesten van IJmuiden de concentraties fijn stof volgens de
meetgegevens van de Kanaaldijk (zie bijlage 1) veel lager blijken te zijn dan verwacht op basis
van het model van TNO. Dit betekent dat ook voor IJmuiden als geheel, vanwege het ontbreken
van voldoende gegevens, geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de gemiddelde
fijn-stofconcentraties.
Voor de woonkernen Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden, en dus ook voor de IJmond als
geheel kan dus slechts een globale schatting van de gezondheidseffecten worden gemaakt.
In Castricum, Uitgeest, Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid is de invloed van het
Corusterrein en aangrenzende terreinen door de afstand verwaarloosbaar. Waarschijnlijk nemen
IJmuiden Zuid, Velsen-Zuid en Heemskerk een tussenpositie in.
Volgens de gegevens van het meetstation ter plaatse, is in Wijk aan Zee de gemiddelde
concentratie maximaal ongeveer 15% hoger dan het gemiddelde in Nederland, gerekend vanaf
1998 (zie bijlage 1). Het is niet te verwachten dat de gemiddelde niveaus in andere woonkernen
nog hoger zullen zijn. Daarom wordt voor deze rapportage geschat dat de laatste jaren in de
woonkernen rondom het Corusterrein en aangrenzende terreinen een ongeveer 10% tot maximaal
ongeveer 15% hogere gemiddelde fijn-stofconcentratie voorkomt dan gemiddeld in Nederland.
Deze niveaus zijn vergelijkbaar met die in de Rijnmond en de vier grote steden.
Meer perifeer in de IJmond zijn de niveaus van fijn stof identiek aan het gemiddelde in Nederland
of zelfs lager.
2) Verkeerswegen
De niveaus van fijn stof langs drukke verkeerswegen worden bepaald door:
• De intensiteit en de aard van het wegverkeer. Vrachtverkeer levert meer fijn stof dan
personenauto's.
• De hoogte van de achtergrondconcentratie van fijn stof. Langs drukke wegen dicht bij het
Corusterrein en aangrenzende terreinen zijn de niveaus van fijn stof relatief hoger dan langs
drukke wegen elders.
• De afstand tot de weg. Bij snelwegen zijn merkbare effecten op de gezondheid gevonden bij
bewoners tot een afstand van 100 meter van de weg. Bij overige drukke verkeerswegen is dat
binnen een afstand van 50 meter.
De niveaus langs drukke verkeerswegen kunnen in Nederland relatief hoog zijn, tot enkele
tientallen procenten hoger dan de achtergrondconcentratie. Wat betreft de IJmond zijn de effecten
op de gezondheid echter alleen van invloed op een relatief beperkt aantal mensen dat langs de
drukke verkeerswegen in de regio woont.
Uit het oogpunt van volksgezondheid zijn de effecten in de woonkernen rondom het Corusterrein
en aangrenzende terreinen meer omvangrijk, omdat het veel meer mensen betreft.
3) Scheepvaart
Potentieel kan de scheepvaart in het Noordzeekanaal en bij de sluizen ook een aanzienlijke bron
van fijn stof vormen. In de praktijk is de bijdrage van het scheepvaartverkeer aan de fijnstofconcentraties waarschijnlijk op dit moment relatief gering, wat blijkt uit het feit dat de
concentraties gemeten door het meetstation aan de Kanaaldijk gemiddeld duidelijk lager zijn dan
in Wijk aan Zee.
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In de toekomst zou de bijdrage van het scheepvaartverkeer naar verhouding kunnen toenemen,
vooral als geen wettelijke beperkingen aan de emissies worden gesteld. Volgens recente berichten
is de Europese Unie dat laatste echter wel van plan.
4) Luchtvaart
Uitlaatgassen van vliegtuigen boven de IJmond bevatten ook fijn stof. Deze uitlaatgassen dringen
echter niet door tot de luchtlagen op leefniveau. Alleen vlakbij de landingsbanen vliegen de
vliegtuigen zo laag dat een meetbare bijdrage aan de luchtverontreiniging ter plaatse kan worden
vastgesteld. Het vliegverkeer draagt dus niet bij aan de luchtverontreiniging door fijn stof in de
IJmond.

5.

Eerder gezondheidsonderzoek bij de bevolking in de IJmond

In de jaren tachtig heeft de Landbouwuniversiteit Wageningen in samenwerking met de GGD een
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van astma en chronische luchtwegklachten bij
kinderen in woonkernen vlakbij het Corusterrein en aangrenzende terreinen, in vergelijking met
kinderen wonend in de periferie van de IJmond. De uitkomst was dat een verhoogd voorkomen
van deze luchtwegklachten niet of nauwelijks aantoonbaar was.
In de jaren negentig heeft de Landbouwuniversiteit opnieuw een onderzoek uitgevoerd, ditmaal
bij een groep volwassenen met cara. Gekeken is of dagelijkse fluctuaties in de concentratie fijn
stof in de lucht van invloed waren op klachten, medicijngebruik en longfunctie van deze mensen.
Dat bleek inderdaad het geval, zij het slechts in geringe mate.

6.

Schatting van de gezondheidseffecten

Zoals gezegd worden voor Nederland als geheel de gezondheidseffecten van fijn stof geschat als
ongeveer vergelijkbaar met de gevolgen van verkeersongelukken. Zie paragraaf 4.
Vergeleken met het Nederlandse gemiddelde kent de IJmond een ongeveer 10% tot maximaal
ongeveer 15 % hogere gemiddelde fijn-stofconcentratie.
Dit betekent dat het extra effect op de gezondheid van het wonen in de woonkernen dicht bij het
Corusterrein en aangrenzende terreinen maximaal ongeveer 15% is van het risico op
verkeersongelukken (zie het diagram op de volgende bladzijde).
De gevolgen van roken zijn vergeleken met de gevolgen van fijn stof een factor tien groter, in
deze orde van grootte.
Uitgaande van de 10% hogere blootstelling, en uitgedrukt in het aantal te vroeg overleden
personen, kan worden berekend dat per jaar per 10.000 inwoners ongeveer 1 persoon ongeveer 1
jaar eerder overlijdt dan het geval zou zijn geweest zonder de jarenlange extra blootstelling aan
de hogere fijn-stofconcentraties.
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Aannemend dat in de IJmond in totaal maximaal ongeveer 50.000 mensen deze ongeveer 10%
hogere blootstelling hebben dan gemiddeld in Nederland, dan overlijden jaarlijks maximaal
ongeveer 5 mensen één jaar eerder. Het zou dan gaan om (delen van) de bevolking in de
woonkernen Wijk aan zee, Beverwijk, Velsen-Noord, en mogelijk het noordoosten van IJmuiden.
In de minder belaste gebieden meer perifeer in de IJmond overlijden mogelijk jaarlijks ongeveer
2 personen een jaar eerder.
(Zie voor meer informatie over de methode van deze gezondheidseffectschatting bijlage 3.)
Andere gezondheidseffecten zijn minder ernstig, maar komen vaker voor. Het betreft zoals eerder
vermeld extra ziekenhuisopnames en meer medicijngebruik bij volwassenen en ouderen met harten vaatziekten en longaandoeningen. Ook hebben kinderen met astma en astmatische
luchtwegklachten tijdelijk meer klachten en medicijngebruik tijdens dagen met pieken in de
luchtverontreiniging. Over dit laatste effect bestaat echter minder zekerheid.
Wegens deze onzekerheid, en wegens de onzekerheden over de hoogte van de gemiddelde fijnstofconcentraties in de diverse woonkernen in de IJmond, worden de hierboven genoemde
gezondheidseffecten niet verder gekwantificeerd in deze rapportage.
De schattingen zijn uiteraard nog met de nodige wetenschappelijke onzekerheid omgeven. Het is
echter weinig aannemelijk dat de effecten in werkelijkheid veel groter zullen zijn, mogelijk zijn
zij ook lager. Het onderzoek naar gezondheidseffecten van fijn stof dat in het verleden in de
IJmond is uitgevoerd, onderbouwt deze aanname. (Zie bijlage 4 voor meer details.)
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met woongebieden waar de luchtverontreiniging door
fijn stof relatief laag is, zoals op het platteland van Noord-Holland (zie bijlage 1), dan zijn de
gezondheidseffecten in de IJmond naar verhouding groter. De orde van grootte blijft echter
hetzelfde.
Voor het extra risico voor de gezondheid voor mensen die langs drukke verkeerswegen wonen,
geldt een risico dat eveneens dezelfde orde van grootte heeft, namelijk een extra risico op
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gevolgen voor de gezondheid dat vergelijkbaar is met ongeveer 15% van het risico op de
gevolgen van verkeersongelukken.
Het totaal aantal mensen dat langs drukke verkeerswegen woont in de IJmond is echter klein,
zodat het niet goed mogelijk is dit extra risico uit te drukken in aantallen betrokken personen.
Het betreft met name de A208/N208 (Santpoort-Noord) en de snelweg A9/A22 langs
Velserbroek, de Broekpolder en Uitgeest. Ook zijn de concentraties fijn stof langs de drukke
verkeerswegen in de IJmond niet of niet goed genoeg bekend, wat eveneens een schatting van de
gezondheidseffecten bemoeilijkt.

7.

Wettelijke normen voor fijn stof

Op dit moment is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof 40
microgram/m3. De huidige stand van zaken is dat deze norm in 2010 niet zal zijn veranderd,
ondanks eerdere plannen om de norm te verlagen tot 20 microgram/m3.
Het 24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden, is 50 microgram/m3,
waarbij moet worden aangetekend dat deze norm voor piekconcentraties strenger is dan de norm
voor de jaargemiddelde concentratie. Er is een vaste relatie tussen de jaargemiddelde concentratie
en het gemiddelde aantal dagen met piekconcentraties (hoog 24-uursgemiddelde). Handhaving
van de norm voor piekconcentraties zou waarschijnlijk dus leiden tot een jaargemiddelde
concentratie die lager is dan 40 microgram/m3.
Zie bijlage 6 voor een overzicht van alle grenswaarden en plandrempels.
Bij het vaststellen van deze normen spelen duidelijk ook economische overwegingen een rol.
Immers, alleen bij het volledig afwezig zijn van fijn stof zijn er geen gezondheidseffecten. Vanuit
het oogpunt van volksgezondheid is deze grenswaarde dan ook niet zo heel erg relevant.
Voor de volksgezondheid zijn de laattijdige effecten van chronisch verhoogd blootstelling het
meest relevant, en is dus de hoogte van de jaargemiddelde concentratie meer relevant dan het
aantal dagen met piekconcentraties.

8.

Conclusies

De vraagstellingen uit de adviesaanvraag kunnen als volgt worden beantwoord:
Wat zijn de schadelijke effecten van alle bronnen van fijn stof voor de volksgezondheid van
inwoners in de regio IJmond?
Luchtverontreiniging door fijn stof veroorzaakt verergering van klachten bij mensen met astma en
cara, en voortijdige sterfte en extra ziekenhuisopnames en medicijngebruik bij mensen met harten vaatziekten en longaandoeningen. Dit gebeurt overal in Nederland en dus ook in de IJmond.
Wat is het eventuele verhoogde risico van gezondheidseffecten van fijn stof in de IJmond in
vergelijking met andere regio's in Nederland, met name kijkend naar ouderen en kinderen?
De aanwezigheid van het Corusterrein en aangrenzende terreinen in de IJmond gaat gepaard met
luchtverontreiniging door fijn stof in de woonkernen rondom deze industrieterreinen die tot
ongeveer 15% hoger is dan gemiddeld in Nederland. Deze extra luchtverontreiniging veroorzaakt
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in principe relatief geringe gezondheidseffecten. Kwetsbare groepen zijn kinderen met
astmatische klachten, en volwassenen en ouderen met hart- en vaatziekten en longaandoeningen.
Naar ernst en omvang zijn deze effecten in de orde van grootte van ongeveer 15% van de effecten
van verkeersongevallen.
Mensen die vlak langs drukke verkeerswegen wonen, zijn ook blootgesteld aan risico's die naar
verhouding hoger zijn dan het Nederlandse gemiddelde. In de IJmond gaat dat echter om een
klein aantal mensen.
Voor de meeste drukke wegen (snelwegen, provinciale wegen) in de IJmond is de situatie wat dit
betreft echter niet anders dan elders in Nederland, en zal het landelijke beleid kunnen worden
gevolgd.
Ook langs sommige verkeerswegen in woonkernen vlakbij het Corusterrein en aangrenzende
terreinen kan de luchtverontreiniging relatief hoog zijn, door een optelsom van de uitstoot van het
verkeer en de relatief hoge achtergrondconcentratie afkomstig van deze industrieterreinen. Hier
zullen de gemeenten extra alert op moeten zijn. Andere bronnen van fijn stof in de regio, zoals
scheepvaart en open haarden, zijn (hoogstwaarschijnlijk) veel minder relevant.
Wat zijn mogelijkheden om de schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof te onderzoeken?
Nationaal en internationaal wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van fijn
stof. De resultaten daarvan zijn tot op dit moment verwerkt in deze rapportage. Als er belangrijke
nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen de gemeenten in de IJmond daarvan op de hoogte worden
gebracht. In de tussentijd is monitoring van de niveaus van fijn stof belangrijk.
Lokaal gezondheidsonderzoek is op dit moment niet noodzakelijk; in de jaren tachtig en negentig
is al gezondheidsonderzoek gedaan bij concentraties fijn stof die hoger waren dan tegenwoordig.
Wat zijn richtlijnen voor het registreren van de concentratie fijn stof in de lucht en wat zijn de
mogelijkheden om dit nog beter te doen?
Hoewel het om in principe relatief geringe gezondheidseffecten gaat, rechtvaardigt de
luchtverontreiniging van het Corusterrein met de aangrenzende terreinen relatief veel aandacht
omdat het een onvrijwillige blootstelling betreft. Goede monitoring is daarom belangrijk. De
mogelijkheden daarvoor moeten voldoende zijn, voor alle relevante woongebieden in de IJmond.
Tot op heden ontbreken meetgegevens voor oostelijk IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk.
Plaatsing van meetstations in deze woonkernen is aan te bevelen. Zolang dat niet gebeurt, is een
herhaling van het berekenen van de blootstelling (TNO, 1991) wenselijk.
Wat betreft het berekenen van de concentraties fijn stof langs drukke verkeerswegen in de
woonkernen rondom het Corusterrein en aangrenzende terreinen, blijkt het door de Rijksoverheid
verstrekte instrument daarvoor (het CAR-model van het Besluit Luchtkwaliteit) niet betrouwbaar
genoeg te zijn. Een oplossing daarvoor is wenselijk.
De Europese normwaarden voor 2010
De voorgestelde grenswaarde voor 2010 voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof is
40 microgram/m3. Het 24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden, is
50 microgram/m3, waarbij moet worden aangetekend dat deze norm strenger is dan de
eerstgenoemde norm. Handhaving ervan zou waarschijnlijk leiden tot een jaargemiddelde
concentratie die lager is dan 40 microgram/m3.
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De gezondheidkundige betekenis van deze normen is op zichzelf gering, omdat
gezondheidseffecten immers al vanaf veel lagere concentraties kunnen optreden. Wel kan het
handhaven van normen voor fijn stof of het nastreven daarvan de fijn stofconcentraties verder
doen verlagen met gunstige effecten voor de volksgezondheid.
De gevolgen van roken zijn vergeleken met de gevolgen van fijn stof een factor tien groter, in
deze orde van grootte.
Uitgaande van de 10% hogere blootstelling, en uitgedrukt in het aantal te vroeg overleden
personen, kan worden berekend dat per jaar per 10.000 inwoners ongeveer 1 persoon ongeveer 1
jaar eerder overlijdt dan het geval zou zijn geweest zonder de jarenlange extra blootstelling aan
de hogere fijn-stofconcentraties.

9.

Aanbevelingen

De GGD doet de volgende aanbevelingen:
1. Het bevorderen van de totstandkoming van extra meetstations, met name in Beverwijk en
oostelijk IJmuiden c.q. Velsen-Noord.
2. Het herhalen van de modelmatige berekeningen van de niveaus van fijn stof in de IJmond,
zoals door TNO in de Integrale Milieuzonering van 1993.
3. Het bevorderen van de verbetering van de kwaliteit van de invoergegevens voor de uitvoering
van het Besluit Luchtkwaliteit (CAR-model).
4. Evaluatie van de woonsituatie langs drukke verkeerswegen in toekomstige
nieuwbouwprojecten met betrekking tot eventuele gezondheidseffecten van fijn stof, met
name ook in relatie tot de wat dit betreft kwetsbare groepen (kinderen met astmatische
klachten; volwassenen en ouderen met longaandoeningen en hart- en vaatziekten).
5. Het bij de verantwoordelijke instanties onder de aandacht blijven houden van het belang van
beperking van de uitstoot van fijn stof bij de bron.
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Bijlage 1. Blootstelling aan fijn stof in de IJmond

Bronnen fijn stof
Fijn stof (PM10) is opgebouwd uit een primaire en een secundaire fractie. De primaire fractie
wordt direct door menselijk handelen, maar ook door natuurlijke processen in de lucht gebracht.
De belangrijkste door mensen veroorzaakte uitstoot komt van transport, industrie en landbouw en
bij de natuurlijke bronnen zijn zeezoutaërosol en opwaaiend bodemstof van belang. Het
secundaire deel wordt in de atmosfeer gevormd door chemische reacties van gassen, waarbij met
name ammoniak (NH3), stikstofoxiden(NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische
koolwaterstoffen (VOS) een rol spelen. Het grootste deel van de door mensen veroorzaakte fijn
stof-concentratie komt uit het buitenland, maar in dicht bevolkte gebieden zorgt de bijdrage van
Nederlandse bronnen voor een verhoging van het concentratieniveau.
Karakterisering IJmond
De regio IJmond wordt onder andere belast door emissies van Corus en aangrenzende terreinen,
door emissiebronnen in het havengebied en door het verkeer. Delen van de regio IJmond behoren
tot de zwaarst belaste gebieden van Nederland. De belasting door het verkeer geeft in het
algemeen enkele honderden meters aan beide zijden langs wegen een meetbare verhoging van de
fijn stof-concentratie bovenop de achtergrondconcentratie. Afhankelijk van het type weg kunnen
gezondheidkundig relevante verhogingen worden gevonden binnen ongeveer 50 tot 100 meter
van de weg. Het effect van wegverkeer is dus veel kleiner dan de invloed van de totale
achtergrondconcentratie (waar verkeer natuurlijk ook aan bijdraagt).
Regionale meetgegevens
Datarapport luchtkwaliteit IJmond – In dit rapport zijn de datagegevens opgenomen van de
meetpunten van de provincie Noord-Holland en Corus staal B.V. binnen het meetnet IJmond. Zie
figuur B.1.1. Deze metingen zullen de komende jaren worden voortgezet.
Alle gepresenteerde concentraties zijn verkregen door de meetwaarden van de apparatuur te
vermenigvuldigen met een factor van 1,3 om op gemiddelde basis te corrigeren voor een
systematische onderschatting van de gebruikte meetapparatuur.
Er zijn alleen meetgegevens beschikbaar voor IJmuiden en Wijk aan Zee. Meetgegevens van de
andere direct omliggende gemeenten, Beverwijk en Heemskerk, ontbreken.
Code
551
553
557
558
H17

Lokatie
IJmuiden, Kanaaldijk
Wijk aan Zee, Banjaert
Wijk aan Zee, Bosweg
IJmuiden, Sluizen
De Rijp, Beemsterringvaart
(achtergrond)

PNH
PNH
Corus
Corus
PNH

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
--27
29
36
30
31
53
38
35
34
38
34
34
59
59
47
39
34
39
41
---43
44
43
44
25
25
--27
23
26

Tabel B.1.1 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, meetstations IJmond
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IMZ –IJmond - In 1993 is de rapportage van het proefproject Integtrale Milieuzonering IJmond
(IMZ) verschenen. Hierin werd de actuele milieubelasting geïnventariseerd voor Heemskerk,
Beverwijk en Velsen. De contour van fijn stof is berekend op basis van meetgegevens van
diverse meetstations in de regio. Zie figuur B.1.2.
Deze gegevens zijn na 1993 niet meer geactualiseerd. Daarom geeft het ons voor de huidige
blootstelling niet zozeer informatie over de fijn stof-concentratie per gemeente, maar meer over
de verspreiding over de regio.
Landelijke meetgegevens
LML - Het landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM bestaat voor fijn stof uit 19
meetstations verdeeld over Nederland. Alle gepresenteerde concentraties zijn verkregen door de
meetwaarden van de apparatuur te vermenigvuldigen met een voorlopige factor van 1,33 om op
gemiddelde basis te corrigeren voor een systematische onderschatting van de gebruikte
meetapparatuur.
Een ruimtelijk beeld is gebaseerd op deze metingen en waarbij met rekenmodellen verkregen
kennis over ruimtelijke patronen is gebruikt ter interpolatie van de metingen. Hierbij is het een
combinatie van metingen en berekenen.
In de IJmond staat geen meetstation van het LML. De fijn stof-concentratie in de IJmond wordt
geschat met behulp van emissiegegevens van regionale bronnen.
Berekenen
CAR II- het CAR model (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld door
TNO voor het berekenen van luchtkwaliteit in/langs straten. In het model zijn de
achtergrondconcentraties opgenomen per vak van 1 kilometer bij 1 kilometer. Hierbij is gebruik
gemaakt van de jaarlijkse gegevens van het LML tesamen met lokale meteorologische gegevens
van het betreffende jaar. De resolutie is echter laag: een rooster van 5 kilometer bij 5 kilometer.
De concentraties worden op deze roosterpunten berekend en op tussenliggende punten
geïnterpoleerd.
Meestal wordt CAR gebruikt in het kader van de rapportage besluit luchtkwaliteit. De met het
CAR-model bepaalde concentraties hebben een onzekerheid van 30% waarbij de onbekende
onzekerheid in de emissiefactoren nog moet worden opgeteld. Voor de verkeersmilieukaarten
wordt een onzekerheid van 50% verwacht.
Verkeer
Rapportage besluit luchtkwaliteit – De berekeningen van de fijn stof-concentraties langs de
wegen zijn uiteindelijk ook gebaseerd op de achtergrondconcentraties gebaseerd op het LML per
kilometergrid. Hiermee komt geen nieuwe informatie beschikbaar.
Luchtkwaliteit langs provinciale en rijkswegen in Noord-Holland 2001 en 2010 – Het
grootste deel van de fijn stof emissie door het wegverkeer op rijks- en provinciale wegen is
afkomstig van snelwegen De fijn stof-concentraties langs de verkeerswegen is in het rapport niet
berekend, omdat het grootste deel van de fijn stof-concentratie in de atmosfeer wordt bepaald
door de landelijke achtergrondconcentratie.
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Scheepvaart
In het RIVM-rapport On health risks of ambient PM in the Netherlands wordt gesteld dat het
aandeel van de emissie aan fijn stof door de scheepvaart zal toenemen, omdat er geen normen
zijn. Volgens recente berichtgeving volgt er wellicht binnenkort Europese regelgeving. Er zijn
verder geen immissiegegevens bekend voor het aandeel van de scheepvaart. Het zal echter gaan
om een relatief kleine bijdrage ten opzichte van andere bronnen.
Luchtvaart
Uitlaatgassen van vliegtuigen boven de IJmond bevatten ook fijn stof. Deze uitlaatgassen dringen
echter niet door tot de luchtlagen op leefniveau. Alleen vlakbij de landingsbanen vliegen de
vliegtuigen zo laag dat een meetbare bijdrage aan de luchtverontreiniging ter plaatse kan worden
vastgesteld. Het vliegverkeer draagt dus niet bij aan de luchtverontreiniging door fijn stof in de
IJmond, en de bijdrage van de luchtvaart ten opzichte van andere bronnen in de regio is
verwaarloosbaar klein.
Vaststellen blootstellingsgegevens aan fijn stof in de IJmond
Meetgegevens zijn beschikbaar voor een behoorlijk aantal jaren waardoor de variatie door
meteorologisch omstandigheden beter herkenbaar kan zijn. Echter we beschikken over slechts
twee meetpunten in bewoond gebied in de IJmond. Deze meetpunten in Wijk aan Zee en
IJmuiden geven alleen de concentraties aan op die lokaties. Dit maakt het moeilijk voor alle
gemeenten de blootstelling te bepalen. Hoogstens is aan de hand van de overheersende
windrichting, zuidwesten, in te schatten dat de fijn stof-concentratie in Beverwijk en VelsenNoord eerder vergelijkbaar is met die gemeten in Wijk aan Zee dan die in IJmuiden.
Maar ook beschikken we hiermee niet over gegevens betreffende de mate van verspreiding
naarmate men verder van de bron komt. Hiervoor is nog de de IMZ bruikbaar, maar deze
gegevens zijn ruim 10 jaar oud.
De enige berekeningen die bruikbaar zouden kunnen zijn, zijn die op basis van het LML in CAR.
Hiermee kunnen we voor elk kilometergrid de fijn stof-achtergrondconcentratie berekenen. We
hebben de coördinatie voor elk kilometergrid in de regio ingevoerd voor 3 opeenvolgende jaren,
2001, 2002 en 2003. Dit gebeurde voor de eerste 2 jaren in CAR II, versie 2.0 en voor 2003 in
CAR II, versie 3.0. Zie figuur B.1.3.a,b en c.
Er bleek inderdaad niet voldoende resolutie te bestaan om in de IJmond op wijkniveau of
gemeenteniveau betrouwbare fijn stof-concentraties te berekenen. De hoogste fijn stofconcentraties bevinden zich voor 2002 bijvoorbeeld boven het centrum van IJmuiden, terwijl uit
de CORUS-metingen blijkt dat deze zich boven het CORUS-terrein moeten bevinden
(verschuiving).
Bovendien wijken de fijn stof-concentraties in het CAR-model op de coördinatie van de twee
meetpunten per jaar in wisselende mate af van de gemeten concentraties. Dit wordt geïllustreerd
door de volgende berekening voor hetzelfde kilometergrid in IJmuiden:
Coördinaten Provinciaal meetnetlokatie:
IJmuiden, Kanaaldijk: 101,6 – 497,6
In CAR 2 (versie 1 of 2):
IJmuiden, de Geul
101,5 – 497,5
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2001(versie 1): 39,7 μg/m³ jaargemiddelde achtergrond (bijdrage weg 1,3 μg/m³).
Verschil met meetnet (36 μg/m³): + 3,7 μg/m³.
2001(versie 2): 38,0 μg/m³ jaargemiddelde achtergrond.
Verschil met meetnet (36 μg/m³): + 2,0 μg/m
2002(versie 2): 46,0 μg/m³ jaargemiddelde achtergrond,
Verschil met meetnet (30 μg/m³) : + 16 μg/m³
Daarmee komen we tot de conclusie dat de meetgegevens van Provincie Noord-Holland toch een
beter uitgangspunt vormen voor een inschatting van de blootstelling aan fijn stof in de IJmond.
Welke referentie
Bij een interpretatie van gezondheidseffecten is ook van belang welk vergelijkingsmateriaal we
gebruiken. Als referentie komen in aanmerking:
Nederlands gemiddelde – Dit gemiddelde is samengesteld uit de metingen van de LML-stations
die fijn stof meten.
Jaar
Concentratie

1998
33

1999
32

2000
31

2001
31

2002
32

tabel B.1.2 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, Nederland, RIVM

De Rijp, achtergrond concentratie in Noord-Holland – Dit meetpunt wordt door de provincie
Noord-Holland gebruikt als achtergrondwaarde.
Code Lokatie
H17 de Rijp,
Beemsterringvaart
(achtergrond)

PNH

1997 1998 1999 2000 2001 2002
25
25
--27
23

tabel B.1.3 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, meetpunt de Rijp provincie Noord-Holland

Vergelijking
Met Nederland- We vergelijken de fijn stof-concentraties van de twee meetpunten in bewoond
gebied met de gemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof in Nederland. Hierbij zien we dat de
de concentratie fijn stof aan de Kanaaldijk in IJmuiden lager is dan gemiddeld in Nederland, met
uitzondering van 2001. Deze lagere concentratie heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de
relatief schone wind die meestal van zee het land in waait.
Hoewel we al beschikten over de gegevens van de meetpunten van het provinciale meetnet,
konden we hier nog geen berekening mee uitvoeren wegens het nog ontbreken van landelijke
gegevens over 2003.
Lokatie
IJmuiden, Kanaaldijk
Wijk aan Zee, Banjaert
Nederland

PNH
PNH
LML

1998 1999 2000 2001 2002 gemiddeld
1998-2002
-27
29
36
30
30,5
38
35
34
38
34
35,8
33
32
31
31
32
31,8

tabel B.1.4 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³
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Een vergelijking met het meetpunt in Wijk aan Zee lijkt dan het meest representatief.
Lokatie
Wijk aan Zee, Banjaert
Nederland
Verschil Wijk aan Zee met
Nederland

1998
PNH
LML

1999

2000

2001

2002

gemiddeld
1998-2002
38
35
34
38
34
35,8
33
32
31
31
32
31,8
+5
+3
+3
+7
+2
+4
+15% +9% +10% +23% +6%
+13%

2002

tabel B.1.5 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, verschil Wijk aan Zee met Nederland

Lokatie
IJmuiden, Kanaaldijk
Nederland
Verschil IJmuiden met
Nederland

PNH
LML

1998

1999

2000

2001

-33
--

27
32
-5
-16%

29
31
-2
-6%

36
31
+5
+16%

gemiddeld
1998-2002
30
30,5
32
31,8
-2
-1,3
-6%
-4%

tabel B.1.6 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, verschil IJmuiden met Nederland

Met de Rijp- Ook kunnen we Wijk aan Zee vergelijken met een andere plaats in Noord-Holland,
De Rijp. Dit is echter een landelijke gemeente.
Lokatie
Wijk aan Zee, Banjaert
de Rijp, Beemsterringvaart
(achtergrond)
Verschil Wijk aan Zee met de
Rijp

PNH
PNH

1998

1999

2000

2001

2002

38
25

35
--

34
--

38
27

34
23

+13
+52%

--

--

+11
+11
+41% +48%

gemiddeld
1998-2002
35,8
25
+11,6
+47%

tabel B.1.7 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, verschil Wijk aan Zee met de Rijp

Maar ten opzichte van Nederland ligt de fijn stof-concentratie in De Rijp een stuk lager. Zodanig
laag dat we deze een minder goede vergelijking vinden voor een gebied als de IJmond.
Lokatie
de Rijp, Beemsterringvaart
(achtergrond)
Nederland
Verschil de Rijp met Nederland

1998
PNH

25

LML

33
-8
-24%

1999 2000 2001 2002 gemiddeld
1998-2002
--27
23
25
32

31

31
32
-4
-9
-13% 28%

31,8
-7
-22%

tabel B.1.8 jaargemiddelde PM10-concentratie in μg/m³, verschil De Rijp met Nederland
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Conclusie
Op basis van de IMZ kunnen we stellen dat de jaargemiddelde fijn stof-concentratie in Wijk aan
Zee het hoogst is. We stellen ook dat de gemiddelde fijn stof-concentratie in Wijk aan Zee over
enige jaren ten opzichte van Nederland tot ongeveer 15% hoger zal zijn, ongeveer 4 μg/ m³.
De andere (delen van) gemeenten in het beïnvloedingsgebied waarvoor we volgens de IMZ een
hogere fijn stof-concentratie verwachten dan in Nederland zijn IJmuiden Noord, Velsen Noord en
Beverwijk. We schatten, dat hier de concentratie gemiddeld tot ongeveer 10% hoger is, ongeveer
3 μg/m³.
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Figuur B.1.1

Meetstations IJmond

Bron: Datarapport luchtkwaliteit IJmond, 2001
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Figuur B.1.2

Verspreiding fijn stof in Integrale Milieuzonering IJmond (IMZ)

Bron: IMZ-IJmond, TNO, 1993
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Figuur B.1.3.a

Fijn stof concentraties IJmond in CAR II, v. 2.0, 2001
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Figuur B.1.3.b

Fijn stof concentraties IJmond in CAR II, v. 2.0, 2002
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Figuur B.1.3.c

Fijn stof concentraties IJmond in CAR II, v. 3.0, 2003
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Bijlage 2

Gezondheidseffecten van fijn stof

Onderscheid acute effecten - laattijdige effecten
Bij de gezondheidseffecten van fijn stof kan een onderscheid worden gemaakt tussen acute
effecten en laattijdige effecten.
Acute effecten zijn die welke geconstateerd worden vlak na een periode, een ''piek'', met
verhoogde niveaus van fijn stof, bijvoorbeeld een periode van enkele dagen in de winter
(wintersmog). Zowel kinderen met astma als volwassenen en ouderen met cara (COPD)
ondervinden dan meer klachten, gepaard gaande met meer medicijngebruik en een tijdelijke
daling van de longfunctie.
Sommige van deze patiënten moeten hierdoor in het ziekenhuis worden opgenomen. Doodzieke
patiënten, met name patiënten lijdend aan hart- en vaatziekten en longaandoeningen, kunnen door
deze tijdelijke verhoging van de luchtverontreiniging door fijn stof enkele dagen eerder
overlijden.
Laattijdige effecten: Door langdurige jarenlange blootstelling aan gemiddeld hogere niveaus van
fijn stof dan elders (inclusief het hoger zijn van de pieken bij wintersmog in vergelijking met
elders) kunnen laattijdige gezondheidseffecten optreden. Het betreft een verergering van de
beperkingen bij patiënten met hart- en vaatziekten en longaandoeningen, en/of het 1-2 jaar eerder
overlijden van deze patiënten.
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen zijn dus kinderen met astmatische klachten en volwassenen en ouderen met
hart- en vaatziekten en longaandoeningen.
Kinderen met astma kunnen een tijdelijke verergering van hun klachten krijgen bij episodes met
hoge luchtverontreiniging. Voorzover bekend kan luchtverontreiniging astma niet veroorzaken.
Volwassenen en ouderen met hart- en vaatziekten en longaandoeningen kunnen eveneens meer
klachten krijgen bij episodes. Daarnaast kunnen de beperkingen toenemen bij patiënten met harten vaatziekten en longaandoeningen als gevolg van langdurige blootstelling aan verhoogde
niveaus van fijn stof. Ook kunnen ouderen met deze aandoeningen enkele jaren eerder overlijden
als gevolg van langdurig verhoogde blootstelling.
De ziektelast gewogen
Hoe moet de ernst van deze effecten op de gezondheid worden ingeschat? Gevoelsmatig zullen
de meeste mensen van mening zijn dat het voortijdig overlijden van een kind door een
verkeersongeval ernstiger is dan het een jaar eerder overlijden van een zieke oudere. Het is
mogelijk om deze verschillen in ''soorten'' overlijden te kwantificeren door deze uit te drukken in
aantallen verloren levensjaren: bij het kind zijn pakweg 60 levensjaren verloren gegaan, bij de
oudere 1. Deze methode kan verder worden verfijnd door te corrigeren voor de kwaliteit van
leven die mensen van bepaalde leeftijd gemiddeld hebben.
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Ook bij effecten op de gezondheid die niet tot voortijdige sterfte maar tot een (verergering van
een) ziekte leiden, kan het aantal betreffende levensjaren worden gekwantificeerd, waarbij de
ernst van de ziekte kan worden gewogen.
Deze systematiek om de ernst en het voortijdig overlijden van verschillende ziekten onderling te
wegen en te vergelijken is inmiddels voor een groot aantal ziekten en gezondheidsrisico's
ontwikkeld, waarbij vooral gekeken is naar de beperkingen die een ziekte met zich meebrengt. De
maat die dit oplevert is de DALY: Disability Adjusted Life Years.
De gezondheidseffecten van de gemiddelde fijn-stofconcentraties in Nederland uitgedrukt in
DALY's zijn in dezelfde orde van grootte als de gevolgen van verkeersongevallen in Nederland.
Althans dit betreft de laattijdige effecten van chronische blootstelling. Gezondheidseffecten van
acute blootstelling zijn veel minder ernstig wanneer deze worden uitgedrukt in DALY's, wat op
zichzelf logisch is.
In vergelijking met verkeersongevallen leidt fijn stof in Nederland tot een groter aantal mensen
dat voortijdig overlijdt, maar dat wordt tenietgedaan door het veel voortijdiger zijn van het
overlijden bij veel verkeersongevallen.
Hoewel de beschikbare gegevens een directe vergelijking moeilijk maken, kan worden
aangenomen dat de gevolgen van verkeersongelukken ongeveer een tiende zijn van de
gezondheidseffecten van roken.
De fijn-stofconcentraties in de IJmond zijn ongeveer 15% hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit
leidt dus tot extra effecten op de gezondheid die overeenkomen met maximaal ongeveer 15% van
de effecten van verkeersongevallen de IJmond. Zie verder bijlage 3.
De manier waarop ziekten en gezondheidsrisico's onderling worden gewogen en uitgedrukt in
DALY's, is bepaald door onafhankelijke artsen en professionals. Uiteindelijk is zo'n afweging
echter normatief en subjectief. Wanneer bijvoorbeeld meer gewicht zou worden toegekend aan
het feit van het voortijdig overlijden op zichzelf en minder wordt gekeken naar de leeftijd van
overlijden, dan moeten de gezondheidseffecten van fijn stof ernstiger worden ingeschat.
Gezondheidsonderzoeken rondom hoogovens elders
Wereldwijd is in beperkte mate onderzoek gedaan bij de bevolking wonend rondom hoogovens
en staalfabrieken. De uitkomsten daarvan kunnen niet heel goed worden vertaald naar de situatie
in de IJmond, wegens verschillen in de aard van de luchtverontreiniging ter plaatse en wegens de
onvergelijkbaarheid van de populatie waarmee vergeleken wordt.
Echter, voorzover er effecten op de gezondheid worden gevonden, zijn deze ongeveer in dezelfde
orde van grootte als de schatting in deze rapportage voor de IJmond.
Drukke wegen
Ook bij mensen die langs drukke verkeerswegen wonen, zijn gezondheidseffecten gevonden die
hoogstwaarschijnlijk zijn gerelateerd aan fijn stof of componenten daarvan (dieseluitstoot, roet).
Het betreft met name het vaker voorkomen van astmatische luchtwegklachten en verlaagde
longfunctie bij kinderen, maar ook diverse bij fijn stof in het algemeen gevonden
gezondheidseffecten bij volwassenen. De effecten zijn gevonden zowel langs stadswegen als
langs snelwegen, beide ook in Nederlandse studies.
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Er is nog weinig onderzoek gedaan naar laattijdige gevolgen van chronisch verhoogde
blootstelling door het wonen langs drukke verkeerswegen bij volwassenen en ouderen (terwijl dat
type effecten naar verhouding het meest ernstig blijkt te zijn).
In één (Nederlands) onderzoek naar dergelijke effecten werd een duidelijk verhoogd risico om
voortijdig te overlijden gevonden. Deze studie moet echter volgens eigen zeggen van de
onderzoekers eerst bevestigd worden door ander onderzoek voordat er conclusies aan kunnen
worden verbonden.
Niettemin gaat een verhoogde blootstelling aan fijn stof door het wonen langs drukke
verkeerswegen hoogstwaarschijnlijk gepaard met tenminste dezelfde effecten op de gezondheid
als bij fijn stof in het algemeen.

Bronnen:
Bhopal RS et al. Is living near a coking works harmful to health? A study of industrial air
pollution. J Epidemiol Community Health 1994; 48: 237-247.
Dolk H et al. Mortality among residents near cokeworks in Great Britain. Occup Environ Med
1999; 56: 34 - 40.
Hollander AEM de, Melse JM, Lebret E, Kramers PGN. An aggregate public health indicator to
represent the impact of multiple environmental exposures. Epidemiology 1999; 10: 606-617.
Janssen NAH, Brunekreef B, Hoek G, Keuken MP. Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging een kennisoverzicht. Utrecht: IRAS, Rijksuniversiteit Utrecht / Apeldoorn: TNO - MEP 2002.
Pope CA III. Respiratory hospital admissions associated with PM10 pollution in Utah, Salt Lake,
and Cache Valleys. Arch Environ Health 1991: 46: 90-97.
Ransom MR, Pope CA III. Elementary school absences and PM10 pollution in Utah Valley.
Environ Research 1992; 58: 204-219.
RIVM 2002a. Buringh E, Opperhuizen A (eds.). On health risks of ambient PM in the
Netherlands. Executive summary. Bilthoven: RIVM - rapport 650010033.
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Bijlage 3

Methode voor schatting van de gezondheidseffecten van fijn stof

Vraagstelling:
Wat zijn de gezondheidseffecten als gevolg van de extra blootstelling aan fijn stof in de
IJmond, in vergelijking met een vergelijkbaar woongebied elders (zonder de bronnen van
de fijn-stofemissies in de IJmond)?
Inleiding:
De verschillende stappen die nodig zijn voor deze effectschatting worden hier beschreven. Drie
aspecten zijn daarbij vooral van belang: de beschrijving van de blootstelling; de vaststelling van
de blootstelling-effectrelatie (welke blootstelling leidt tot welk effect); de keuze van de
referentiepopulatie (met welk geografisch gebied wordt vergeleken).
Stap 1: Waar zijn de concentraties verhoogd, welke geografisch gebied, hoeveel inwoners?
•
•

•
•
•

''Verhoogd'' is: in vergelijking met vergelijkbare gebieden elders.
In de IJmond worden de hoogste concentraties fijn stof gevonden in de nabijheid van het
Corusterrein met de aangrenzende terreinen en langs drukke verkeerswegen. Fijn stof van
deze industrieterreinen betreft de grootste aantallen mensen. De effectschatting zal
daarom vooral gericht zijn op de invloed van het Corusterrein en aangrenzende terreinen.
Zie verder bijlage 1.
Volgens de Integrale Milieu-Zonering van begin jaren 90: verhoogde concentraties
betreffen vooral Wijk aan Zee, Beverwijk, noordelijk IJmuiden en Velsen-Noord.
Welke woongebieden welke mate van verhoging van de fijn-stofconcentratie hebben, kan
echter onvoldoende betrouwbaar worden vastgesteld met de beschikbare gegevens.
Om deze reden wordt de effectschatting uitgedrukt in aantallen per 10.000 inwoners.

Stap 2: Om welke gezondheidseffecten gaat het?
•

•

•
•

Vervroegde sterfte door fijn stof gaat gepaard met een scala aan andere
gezondheidseffecten. Sterfte is wat dat betreft tevens een indicator van deze andere
gezondheidseffecten, en heeft als voordeel dat het makkelijk te kwantificeren is.
Het aantal mensen dat jaarlijks voortijdig overlijdt als gevolg van chronisch verhoogde
blootstelling is groter dan het aantal mensen dat voortijdig sterft door kortdurende pieken
in de blootstelling, en voortijdige sterfte door chronische blootstelling gaat gepaard met
relatief meer verloren levensjaren. Zie ook bijlage 2.
Deze bijlage beperkt zich daarom tot een beschrijving van de methode voor de schatting
van het effect van fijn stof op de sterfte door chronisch verhoogde blootstelling.
Andere gezondheidseffecten bij volwassen en ouderen zouden in principe ook kunnen
worden gekwantificeerd. Voor de gezondheidseffecten bij kinderen is dat op dit moment
echter niet het geval. (Recent) onderzoek geeft namelijk aan dat de
onderzoeksbevindingen bij kinderen minder consistent zijn dan bij volwassenen en
ouderen, hoewel daar waarschijnlijk wel verklaringen voor zijn en verwacht kan worden
dat toekomstige studies consistenter zullen zijn.
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Stap 3: Wat is de sterfte in dit gebied (indexpopulatie)?
•
•
•
•

Schatting verwachte sterfte zonder de extra invloed van fijn stof in de IJmond:
Jaarlijkse totale sterfte in Nederland: 140 000.
Verwachte totale sterfte per 10.000 inwoners: 88 per jaar.
Hierbij wordt uitgegaan van een normale opbouw van de bevolking.

Stap 4: Welke gezondheidseffecten zijn te verwachten door een bepaalde verhoging van fijn
stof? Wat is de blootstelling - effect relatie?
•

Voor het vaststellen van de blootstelling-effectrelatie zijn de methoden en gegevens
gebruikt van de GGD Rotterdam, welke methode afkomstig is van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de chronische (laattijdige) effecten op de totale
sterfte wordt door de GGD Rotterdam een relatief risico gehanteerd van:
RR = 1,04 per 10 microgram/m3 PM2.5
Dit staat gelijk aan :
RR = 1.034 per 10 microgram/m3 PM10

•

•

•

De omrekening is nodig omdat de concentraties in Nederland als PM10 worden gemeten.
Deze blootstelling-effectrelatie voor chronische effecten is gebaseerd op de meest
betrouwbare van twee goede Amerikaanse follow-up onderzoeken. Deze onderzoeken
laten een relatief sterk effect zien, waarbij maar liefst 13% van de totale sterfte te
verklaren zou zijn door blootstelling aan fijn stof. Volgens een recent rapport van een
werkgroep van onderzoeksinstituten in Nederland moeten de uitkomsten van deze
onderzoeken heel voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat het slechts twee studies
betreft, die bovendien slechts gedeeltelijk representatief zijn voor de Europese situatie
(RIVM 2002a). Deze blootstelling-effectrelatie is daarom mogelijk een overschatting van
de werkelijkheid.
Verder is van belang dat het vermoedelijk gaat om reeds zieke personen die door deze
blootstelling aan fijn stof ongeveer 1 à 2 jaar eerder zijn overleden dan anders het geval
zou zijn geweest.
Zie voor meer details over de betrouwbaarheid van de schatting bijlage 4.

Stap 5: Met welke referentiepopulatie moet de indexpopulatie mee worden vergeleken?
•

Het jaargemiddelde is voor fijn stof de (meest) relevante maat. Het aantal dagen met een
hoog daggemiddelde levert wat dat betreft geen aanvullende informatie op. (De norm in
Nederland voor overschrijding van het aantal dagen met een hoge 24-uurs concentratie is
overigens niet gelijkwaardig en relatief strikter ten opzichte van de norm voor het
jaargemiddelde.) (RIVM 2002a)
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•

•
•

Voor schatting van de extra gezondheidseffecten door fijn stof moet worden vergeleken
met een gebied dat vergelijkbaar is aan Velsen, maar dan zonder Corusterrein,
aangrenzende terreinen, c.q. Noordzeekanaal. Deze keuze van de referentiepopulatie is
cruciaal voor het verkrijgen van een valide uitkomst.
Het meest voor de hand ligt een vergelijking met de jaargemiddelde
achtergrondconcentratie in Noord-Holland of Nederland als geheel.
Zoals te zien is in bijlage 1, is de achtergrondconcentratie in Noord-Holland zoals
gemeten in De Rijp ongeveer 30% lager dan de gemiddelde concentratie in Nederland als
geheel.

Stap 6: In welke mate is de concentratie fijn stof in het gebied verhoogd?
•

•

•
•

•

•

•

•

•

In IJmuiden Noord ligt een meetpunt van fijn stof van de Provincie aan de Kanaaldijk. In
Wijk aan zee ligt ook een meetpunt van de Provincie (Banjaert). Deze meetpunten geven
een indicatie van welke niveaus van fijn stof ongeveer te verwachten zijn in noordelijk
IJmuiden en Wijk aan zee. Zie de tabellen in bijlage 1 (gegevens Provincie NoordHolland, inclusief correctiefactor van 1,3).
Er zijn ook twee meetstations van Corus bij de sluizen en bij de Bosweg in Wijk aan zee.
De metingen aan de Bosweg laten hogere uitkomsten zien dan bij de Banjaert. Uiteraard
zijn de uitkomsten hoger dan de uitkomsten van de meetpunten van de provincie.
Gemiddeld over de afgelopen jaren is de concentratie bij de Banjaert 13% hoger dan het
gemiddelde in Nederland, bij de Bosweg is dat 19% hoger.
Gemiddeld blijkt de concentratie aan de Kanaaldijk niet hoger te zijn dan gemiddeld in
Nederland, zelfs iets lager. Waarschijnlijk komt dit door de overheersende zuidwestelijke
wind bij de Kanaaldijk. Meer naar het oosten in IJmuiden zullen de niveaus waarschijnlijk
hoger zijn.
(Dat de concentraties ten noorden van het Corusterrein en aangrenzende terreinen hoger
zijn dan die aan de Kanaaldijk geeft aan dat de invloed van het scheepvaartverkeer door
het Noordzeekanaal langs de Kanaaldijk waarschijnlijk relatief gering is.)
Wanneer de gegevens van de Banjaert vergeleken worden met de achtergrondconcentratie
in Noord-Holland (De Rijp), blijkt het verschil volgens de beschikbare gegevens 47% te
zijn.
De berekeningen in het kader van de Integrale Milieuzonering IJmond zijn niet meer
actueel, en de berekeningen door het RIVM voor het CAR-model blijken niet betrouwbaar
genoeg; zie bijlage 1. Toch kunnen deze modelleringen worden gebruikt om een indruk te
krijgen van de verspreiding van fijn stof over de IJmond.
In 2 001 was het jaargemiddelde bij de Banjaert 38 µg/m3, in 2002 was dat 34 µg/m3. Op
het Corusterrein en aangrenzende terreinen zelf zijn de niveau's hoger. In het algemeen
vertonen de concentraties in de IJmond de afgelopen jaren een dalende tendens. Per
afzonderlijk meetpunt kunnen de jaargemiddelden variëren van jaar tot jaar vanwege
verschillen in gemiddelde windrichting.
Alle beschikbare gegevens bij elkaar gevoegd, geeft de conclusie dat de niveaus van fijn
stof in de woonkernen rondom het Corusterrein en aangrenzende terreinen ongeveer 10%
tot maximaal ongeveer 20% hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. In vergelijking met
de achtergrondconcentratie in Noord-Holland zijn de niveaus tot ongeveer 45% hoger. Het
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•
•

betekent dat de concentraties fijn stof in de woonkernen rondom deze industrieterreinen
grosso modo niet hoger zijn dan de achtergrondconcentraties in de vier grote steden, en
maximaal ongeveer 5 microgram/m3 hoger dan de landelijke achtergrondconcentratie.
Bij de Banjaert, aan de oostkant van Wijk aan Zee, zijn de niveaus de afgelopen jaren
gemiddeld 4 microgram/m3 hoger dan de gemiddelde landelijke achtergrondconcentratie.
Voor de schatting van het effect op de gezondheid is uitgegaan van een verhoging van 3
microgram/m3 ten opzichte van het landelijke gemiddelde (± 10% hoger), omdat dat
waarschijnlijk het meest representatief is voor de betrokken woonkernen rondom het
Corusterrein met de aangrenzende terreinen. Zie verder de tabellen in bijlage 1.

Stap 7: Berekening blootstelling - effect relatie IJmond
•
•

•
•

Een 10% hogere blootstelling dan gemiddeld in Nederland komt overeen met een verschil
van 3 microgram/m3 jaargemiddeld extra blootstelling; zie stap 5.
Volgens de methode van de GGD Rotterdam, gebaseerd op de
Wereldgezondheidsorganisatie, geldt een relatief risico van 1,034 voor elke 10
microgram/m3 extra blootstelling. Voor 3 microgram/m3 extra blootstelling geldt dan een
relatief risico van 1,010, dit is een 1% hogere sterfte (zie Stap 3).
Berekend over 10 000 inwoners (zie Stap 2), betekent dat per jaar een extra (voortijdige)
sterfte van gemiddeld 1 persoon, die ongeveer 1 jaar eerder overlijdt.
Dit aantal is in dezelfde orde van grootte als het aantal verkeersdoden. Met als
kanttekeningen dat de schatting aan de hoge kant kan zijn (zie Stap 3 en bijlage 4), en dat
verkeersslachtoffers vaker van (veel) jongere leeftijd zijn (zie bijlage 2).

In bijlage 4 zijn de belangrijkste overwegingen over de betrouwbaarheid van deze schatting
weergegeven.
Onlangs is de hier beschreven methode op vergelijkbare wijze ook toegepast voor een stadsdeel
in Londen, met bijna identieke uitkomsten (Mindell 2004).

Gebruikte bronnen
Mindell J, Joffe M. Predicted health impacts of urban air quality management. J Epidemiol
Community Health 2004; 58: 103-113.
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Slob R, Walda I. Luchtkwaliteit en gezondheid in Rijnmond. Berekening van
gezondheidseffecten bij de bevolking. Achtergrondrapport bij: Het milieu in de regio Rotterdam
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Bijlage 4.

Overwegingen over de betrouwbaarheid van de schatting

Voor dit rapport is een schatting gemaakt van de gezondheidseffecten veroorzaakt door de extra
luchtverontreiniging van fijn stof afkomstig van het Corusterrein met de aangrenzende terreinen.
De schatting heeft betrekking op de extra voortijdige sterfte door fijn stof.
De gebruikte gegevensbronnen en aannames hebben beperkingen die van invloed zijn op de
betrouwbaarheid van deze effectschatting. Deze bijlage beschrijft de belangrijkste overwegingen
over de betrouwbaarheid van de schatting.
Blootstelling:
Voor de grootte van het effect van fijn stof is belangrijk waarmee vergeleken wordt. Als
''vergelijkbaar woongebied'' is gekozen voor de gemiddelde concentratie in Nederland als geheel.
Andere keuzes zullen invloed kunnen hebben op de uitkomsten. Vergelijking met gebieden met
lagere concentraties fijn stof (zie bijlage 1) zullen in evenredige mate een naar verhouding groter
effect laten zien. De orde van grootte van het effect blijft echter ongeveer hetzelfde.
De gegevens of de concentraties fijn stof in de IJmond zelf zijn natuurlijk ook van invloed op de
betrouwbaarheid van de schatting van het effect. De belangrijkste aspecten hiervan zijn:
•
Er is slechts één meetstation (Wijk aan zee) dat gegevens levert met informatie over de
meest relevante woonkernen. Daarnaast blijken berekende gegevens verouderd of
onvoldoende betrouwbaar. De effectschatting is daarom gebaseerd op de gegevens van dit
ene meetstation.
•
Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie in Nederland (het Nederlandse
gemiddelde) zijn gegevens gebruikt die met een andere meetmethode zijn verkregen
(HVS) dan bij de meetstations op of rond het Corusterrein (TEOM). In heel Nederland
wordt om de gegevens vergelijkbaar te maken een correctiefactor gebruikt van 1,3.
Waarschijnlijk zou deze correctiefactor echter eigenlijk van regio tot regio moeten
verschillen, samenhangend met regionale verschillen in de samenstelling van fijn stof.
Gezondheidseffecten:
De effectschatting in het rapport heeft betrekking op de laattijdige effecten, met name de
voortijdige sterfte, van chronisch verhoogde blootstelling. De reden hiervoor is dat deze
laattijdige effecten uit het oogpunt van volksgezondheid belangrijker zijn dan de acute effecten
die het gevolg zijn van de pieken in luchtverontreiniging.
Dit keerzijde hiervan is echter dat gebruikt moet worden gemaakt van een veel kleiner aantal
onderzoeken. Studies naar laattijdige effecten zijn namelijk heel langdurig en kostbaar, en worden
dus weinig uitgevoerd.
•
De effectschatting (stap 4 in bijlage 3) is gebaseerd op slechts één studie, die alom als
betrouwbaar wordt beoordeeld. Een andere betrouwbare studie liet een wat groter effect
zien (een relatief risico van 1,14 per 10 microgram/m3 PM2,5, in plaats van 1,04). Andere
studies gaven wisselende uitkomsten.
•
Beide studies zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten. De samenstelling van het fijn stof
kan daar anders zijn dan in Nederland. Dit is in de eerste plaats van belang voor de
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•
•

•

vergelijking die in dit rapport is gemaakt met de gemiddelde concentratie fijn stof in
Nederland.
De twee studies in de Verenigde Staten hadden bovendien niet speciaal betrekking op de
situatie rondom hoogovens of staalfabrieken.
Er is in Nederland één studie gedaan naar laattijdige effecten van fijn stof. Dit onderzoek
leverde vergelijkbaar resultaten als in de Verenigde Staten, of zelfs met sterkere effecten,
maar het had betrekking op mensen wonend langs drukke verkeerswegen.
De in de studies in de Verenigde Staten gevonden gezondheidseffecten zijn gerelateerd
aan fijn-stofconcentraties die zijn gemeten als PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5
microgram). In Nederland wordt fijn stof standaard gemeten als PM10 (deeltjes kleiner
dan 10 microgram). PM2.5-concentraties zijn in Nederland niet nauwkeurig bekend. Er
moet dus een vertaling worden gemaakt van PM2.5 naar PM10. Deze vertaling is een
schatting. In bijlage 3 is een vrij hoge schatting aangehouden van de fractie die PM2.5
bedraagt van PM10, namelijk 85%. Lagere schattingen tot 60% zijn ook mogelijk. Het
gezondheidseffect wordt dan evenredig lager.

Een andere onzekerheid is het gemiddelde aantal jaren dat mensen voortijdig kunnen overlijden
als gevolg van langdurige blootstelling aan fijn stof. In dit rapport is daarvoor 1 jaar voortijdig
overlijden aangehouden (gemiddeld 1 jaar eerder overlijden dan anders zou zijn gebeurd). Dit is
de schatting van Brunekreef. Voor deze en andere schattingen (gebaseerd op de twee genoemde
Amerikaanse studies) moeten echter een aantal aannames worden gemaakt die op zichzelf weer
onzeker zijn. Het werkelijke gemiddelde aantal jaren voortijdig overlijden zou ook 2 of zelfs 4
kunnen zijn.
Bespreking:
Al deze onzekerheden kunnen tot een over- of een onderschatting leiden van de grootte van het
effect. Door de aanwezigheid van de genoemde onzekerheden kan daarom alleen maar de orde
van grootte van het gezondheidseffect van de extra blootstelling aan fijn stof met enige zekerheid
worden weergegeven, en de genoemde cijfers in het rapport zijn ook zo bedoeld.
Er is echter weinig kans dat het effect niet in de berekende orde van grootte is en veel groter zal
zijn. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de hierboven beschreven aannames en onzekerheden
(bijna) allemaal tegelijk in dezelfde richting verkeerd zouden zijn.
Deze inschatting wordt verder onderbouwd met de resultaten van gezondheidsonderzoeken
rondom hoogovens en staalfabrieken in de IJmond en elders in de wereld. De uitkomsten daarvan
laten (hoogstens) matige tot geringe effecten zien, die meestal vergelijkbaar zijn met ander
onderzoek naar effecten van fijn stof.
Aan de andere kant is het duidelijk dat de luchtverontreiniging door fijn stof rondom het
Corusterrein met de aangrenzende terreinen hoger is dan elders. Het is daarom niet aannemelijk
dat er geen effecten op de gezondheid zijn.
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Bijlage 5

Overzicht over de afzonderlijke gemeenten

Velsen
Volgens de gegevens van het meetstation aan de Kanaaldijk zijn de niveaus van fijn stof in het
westen van noordelijk IJmuiden relatief laag in vergelijking met de metingen in Wijk aan Zee,
met gemiddeld zelfs lagere concentraties dan in Nederland als geheel.
De verklaring is waarschijnlijk de relatief sterke invloed van de overheersende zuidwestelijke
wind ter plaatse.
Ook betekent dit dat de invloed van het scheepvaartverkeer waarschijnlijk gering zal zijn.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk naar rato voor (het westelijk deel van) zuidelijk IJmuiden.
Meer naar het oosten van IJmuiden zullen de concentraties hoger zijn. Waarschijnlijk zijn de
hoogste concentraties aanwezig in Velsen-Noord, met vergelijkbare concentraties als in
Beverwijk.
Zoals in de rapportage al besproken, zijn de modelmatige gegevens van het RIVM (CAR-model)
te onbetrouwbaar als relevante informatie; zie met name de discrepantie tussen de beide
gegevensbronnen voor het jaar 2002.
Wegen door de woonkernen en provinciale en rijkswegen kunnen de lokale concentratie
verhogen.
Wijk aan Zee
Volgens de gegevens van het meetstation aan de Banjaert wordt in Wijk aan Zee een hogere
concentratie fijn stof gevonden dan het landelijk gemiddelde. Het meetstation ligt aan de
oostelijke grens met het Corusterrein, zodat er mogelijk in het westelijk deel van Wijk aan Zee
gemiddeld wel lagere concentraties kunnen voorkomen.
De relatieve bijdrage van het wegverkeer zal klein zijn.
Beverwijk
Er is geen meetpunt beschikbaar, maar naar analogie met de gemeten concentraties fijn stof in
Wijk aan Zee en de overwegend zuidwestelijke wind zal het zuidwestelijk deel van Beverwijk
zijn blootgesteld aan hogere concentraties fijn stof dan landelijk. Naar het noordoosten neemt de
concentratie af.
Beverwijk heeft ook te maken met snelwegen en andere wegen die door de gemeente lopen. In
meer of mindere mate dragen deze bij aan een lokale verhoging bovenop de
achtergrondconcentratie fijn stof.
Heemskerk
Heemskerk ligt verder van het Corusterrein en aangrenzende terreinen af dan Wijk aan Zee,
IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk. Mogelijk is hier nog een kleine verhoging van de
concentratie fijn stof meetbaar vanwege de relatieve nabijheid van deze industrieterreinen . Er is
geen meetpunt aanwezig.
Lokaal kan de concentratie ook verhoogd zijn door verkeerswegen in de woonkern en provinciale
en rijkswegen.
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Uitgeest
Vanwege de afstand tot het Corusterrein en aangrenzende terreinen zal de specifieke bijdrage van
de bronnen op dit terrein aan de achtergrondconcentratie fijn stof in Uitgeest verwaarloosbaar
zijn.
Wel ligt Uitgeest aan drukke provinciale en rijkswegen, die lokaal kunnen bijdragen aan de
concentratie fijn stof.
Er is geen meetpunt aanwezig.
Castricum
Vanwege de afstand tot het Corusterrein en aangrenzende terreinen zal de specifieke bijdrage van
de bronnen op dit terrein aan de achtergrondconcentratie fijn stof in Castricum verwaarloosbaar
zijn.
Wel kan er lokaal een bijdrage zijn van verkeerswegen in de woonkern en de provinciale weg.
Er is geen meetpunt aanwezig.
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Bijlage 6

Normen voor fijn stof

Jaar/
type
Stof norm
PM10

PM10

Grenswaarde1
(humaan; jaargemiddelde in µg/m3)
Grenswaarde 2
(humaan; jaargemiddelde in µg/m3)
Plandrempel
(jaargemiddelde in µg/m3)
Grenswaarde 3
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 18 keer
per jaar mag worden overschreden in
µg/m3)
Grenswaarde 5
(humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer
per jaar mag worden overschreden in
µg/m3)
Plandrempel
(24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar
mag worden overschreden in µg/m3)

‘01

‘02

‘03

‘04

125

125

125

125

40

40

40

40

46

45

43

42

250

250

250

250

50

50

50

50

70

65

60

55

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

Bron: Datarapport luchtkwaliteit IJmond, 2002

1
Deze norm kent een beperkt toepassingsgebied.
2 januari 2010 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde
3
Grenswaarde uit richtlijn 80/779/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 15 juli 1980 betreffende
grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes.
4
januari 2005 is de uiterste realisatiedatum van deze grenswaarde; er wordt nog geen rekening gehouden met
indicatieve 2e fase EU-normen voor PM10.
5 Een uitzondering geldt voor zwevende deeltjes. De waarden uit de oorspronkelijke Europese richtlijn (zie noot 1)
zijn in het onderhavige besluit opgenomen. Dat houdt verband met de in artikel 9, vijfde lid, van de
dochterrichtlijn opgenomen verplichting tot het beoordelen van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes, om aan
te tonen dat aan de grenswaarden voor zwevende deeltjes uit de oorspronkelijke Europese richtlijn wordt voldaan.
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