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Geacht College.
De Seniorenpartij wil tijdens de commissievergadering Bestuur op 1 maart a.s. de
volgende vraag stellen t.w:
Kunt u ons informeren m.b.t. de status van de stankoverlast aan de Langeloop te
Schagen met name de oorzaak en mogelijke vervolgstappen?
Tevens vragen wij ons af of er een calamiteitenplan aanwezig is.
Met vriendelijke groeten en u allen een prettig weekend toewensende.
Ger de Haan
Fractiesecretariaat
Antwoord:

Geachte heer De Haan, geachte commissieleden,

In 2016 zijn er drie incidenten geweest, waarbij ernstige stankoverlast is gemeld bij de Langeloop
op bedrijventerrein Lagedijk te Schagen. Deze incidenten deden zich voor in april, oktober en
november 2016. Bij de laatste melding is zelfs een bedrijf ontruimd in verband met
gezondheidsklachten die gepaard gingen met de overlast.
Bij het laatste incident zijn monsters genomen in de riolering. Hieruit is gebleken dat de stof
naftaleen de waarschijnlijke veroorzaker is van de klachten. De Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD NHN) is hierop alle bedrijven op Lagedijk afgeweest die afwateren op het riool en die
mogelijk (schoonmaakmiddel met) de stof naftaleen gebruiken. Helaas hebben deze controles
geen mogelijke veroorzaker opgeleverd. Niet valt uit te sluiten dat er illegale lozingen op het riool
hebben plaatsgevonden. Ik heb de situatie en onderzoeksresultaten ook besproken met het
meest getroffen bedrijf. In dit gesprek werd ook een link gelegd met hevige stortbuien tijdens en
vlak voor de overlast.

Zodra er weer een melding binnenkomt bij de meldkamer van de Veiligheidsregio, gaat deze
melding ook door naar de RUD. Zij staan klaar om monsters af te nemen en direct controles uit
te voeren naar de herkomst van het probleem. Met de RUD is afgesproken dat zij ook ter plaatse

zullen gaan, als er stortregen wordt verwacht. Bij de reguliere controles op Lagedijk heeft de stof
naftaleen extra aandacht van de inspecteurs.

Ik hoop uiteraard dat een nieuwe melding zich niet zal voordoen en betreur het dat er mogelijk
eerst weer klachten moeten zijn voor het probleem definitief is opgelost, maar gemeente,
veiligheidsregio en RUD staan paraat voor het geval die klachten er zijn.

Vriendelijke groet,
Marjan van Kampen

