AMENDEMENT 13 VAN 2021
“Serieus werk maken van luchtkwaliteit en gezondheid
in Velsen”
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde
een amendement, met als onderwerp “Serieus werk maken van de luchtkwaliteit en
gezondheid in Velsen”, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel zaaknummer
113065-2021, behorende bij agendapunt 3 van de raadsvergadering van 4 november
2021
Het amendement luidt als volgt:
De gemeenteraad van Velsen,
constaterende dat:
-

-

Het RIVM-rapport over gezondheid in de IJmond heeft bevestigd dat de
luchtkwaliteit in de IJmond ongezond is;
Een conclusie is onder meer dat inwoners in de IJmond “significant vaker” ziek
worden;
In een reactie op het rapport vanuit de IJmond gemeenten werd gesteld dat “kleine
stappen niet meer toereikend zijn en het tijd is voor grote stappen”;
Velsen de ambitie heeft uitgesproken om de lucht in de IJmond in 2030 onder de
WHO-normen te krijgen;
Er hiervoor een programma luchtkwaliteit en gezondheid is opgericht;
Dit programma zich nog richt op verouderde WHO-normen, die inmiddels zijn
aangescherpt en dit programma dus nog gericht is op de nieuwe normen;
Het college ondanks de visie dat het tijd is voor grote stappen, het voorstel doet om
het programma in kleine stappen op te starten en in 2022 slechts €70.000
(programma) en €43.000 (walstroom) vrij maakt voor het programma, terwijl
€170.000,- jaarlijks nodig is vanuit Velsen;
De geloofwaardigheid van het eisen dat Tata Steel moet verduurzamen wegvalt,
wanneer de gemeente zelf ook niet bereid is om grote stappen te zetten;

Is van mening dat:
-

Het college terecht stelde dat kleine stappen niet meer toereikend zijn en het tijd is
voor grote stappen, en dat Velsen daarom ook in 2022 €170.000,- wil uitgeven aan
het programma luchtkwaliteit en gezondheid.

Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

1. Beslispunt 5 te wijzigen in:
5. De eerste begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen voor de ‘Speerpunten
raadsakkoord en collegeprogramma’ voor:
a. het jaar 2022 een bedrag van € 1,31 mln, zoals vermeld in overzicht C;
b. en de intentie uit te spreken om de speerpunten over klimaatakkoord en
ondermijning structureel te maken indien het Rijk hiervoor extra middelen
beschikbaar stelt voor deze onderwerpen;
2. Het bedrag van ‘Overzicht c – Speerpunten raadsakkoord en collegeprogamma
voor het jaar 2022 van per saldo € 1.249.000 te wijzigen in € 1.306.000 en punt 10
te wijzigen als volgt:
-

10. Programma Luchtkwaliteit en Gezondheid €127.000,-

Toelichting
De overige kaders en doelstellingen worden eind van dit jaar door de raad vastgesteld via
het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.
Daarmee ontstaat het volgende meerjarenperspectief:
2022: 113
2023: -528
2024: 232
2025: 476
Daarmee ontstaat er een meerjarig sluitende begroting ontstaan met een meerjarige plus
van €293.000,-.
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