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Geachte Gemeenteraad, 
ING 1 1 APR 20U 

AFD: 
Hierbij stuur ik. u twee brieven. Zij hebben betrekking op de luchtkwaliteit in Petten e.ō.'~ 

Ik vraag u mijn statement inzake de luchtkwaliteit in Petten e.o. naar relevantie te beoordelen. Mijns inziens moet de 

gemeente de inwoners van Petten e.o. Zekerheid verschaffen over de luchtkwaliteit gaande de versterkingsperiode. 

De uitlaatgassen van zowel hopperzuigers als het dieselaggregaat zijn al merkbaar in de Nolmerdam. Ik denk het 

nodig is dat de gemeente haar verantwoording neemt. 

Weliswaar onnodig, maar ik wijs u erop dat de legitimiteit van de gemeente in zaken als deze de goedkeuring van 

de Raad vereist. U bent hert eerste aansluitpunt voor de burger en de belangrijkste schakel in het democratisch 

proces. 

Ik vraag u kennis van de emissieproblematiek te nemen en eventuele maatregelen ter voorkoming van ongewenste 

emissieniveaus te voorkomen. 

As ą j u a g ŵ / ^ Met groet Ha 

Tel: 0226-381880. 



Petten 10 april'14. 

Aan: De gemeente Schagen 

betreft: Klacht: overlast uitlaatgassen dieselaggregaat locatie terrein HHNK 

Gemeenteraad Schagen, Gezondheidsdienst Noord-Hofland, Dorpsraad Petten, 

Omgevingsmanagers, Burgemeester SWethouders gemeente Schagen. 

cc-. 

Geachte Gemeente, 

Op 5 apńi j i . uitte ik in een aan de Dorpsraad gerichte brief mijn zorgen over de luchtkwaliteit in Petten e.o, ik heb 

de Raad gevraagd om deze kwestie zowel bij de gemeente als bij de baggeraars ter sprake te brengen. In deze 

brief richt ik mi; tot u om míjn zorgen over de lucht in Petten e.o. kenbaar te maken. Het doel van deze brief is om u 

ervan te overtuigen dat de uitstoot door het dieselaggregaat en de sleephoppers m.i. gezondheidsrisico's voor de 

inwoners van Petten e.o. met zich meebrengen. I 

Het gaat vooral om de emissies van fijnstof PM10, PM2.5, en de oxiden SOx en Nox.. Zelfs bij lagere 

hoeveelheden van deze emissies krijgen mensen met hartklachten, kinderen en ouderen last van de luchtwegen. 

Het is dus zaak deze emissies te monitoren en wanneer mogelijk te reduceren. Het meten van die emissies vindt 

op diverse plaatsen in Nederland plaats. Met díe meetgegevens wordt een algemeen beeld voor geheel Nederland 

afgeleid. Per locatie kunnen de emissies in microgram/mS afgelezen worden. Omdat de lucht in Petten niet 

bemonsterd wordt is er geen relevante informatie over emissies voorhanden. De inwoners van Petten e.o. kunnen 

dan met emissies te maken krijgen die hun gezondheid schaadt. Gezien het tijdsbestek van het versterkingsproject 

moge zijn duidelijk zijn dat deze situatie niet wenselijk, en zelfs onhoudbaar is. 

De Europese Unie legde luchtkwaliteitsdoeleinden per emissie vast. Het is dus aan de lidstaten om maatregelen te 

treffen teneinde aan die doeleinden te voldoen. Gemeenten dragen dientengevolge de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering binnen hun bestuursgebied daarvan. De gemeente Schagen behoort dus nationaal wettelijke milieukaders 

na te streven. Dat kan zij alleen wanneer zij meetgegevens voorhanden heeft. Deze zijn, zoals ik reeds opmerkte, 

niet voorhanden omdat de lucht in Petten niet bemonsterd wordt. Op kleine schaal, dus petten e.o. kunnen daardoor 

luchtkwaliteitsnormen overschreden worden die niet opgemerkt worden. 

Een gemeente kan verordeningen maken wanneer blijkt dat een ondernemer zich onvoldoende voor 

emissiebeperking of de leefbaarheid inzet. De gemeente kan dan maatregelen nemen om de ondernemer tot 

maatregelen ter verbetering aan te zetten. 



Ik moet helaas concluderen dat de gemeente in deze situatie faalt. Dat blijkt o.a. uit de plaatsing van het 

dieselaggregaat. DE gemeente had voor zonnenpanelen kunnen pleiten of voor aansluiting op de regionale 

energievoorziening Het is juist 's nachts dat de meeste mensen thuis zijn. De energie van de zonnenpanelen zou 

deels opgeslagen kunnen worden om de barakken 's nachts van de nodige energie te voorzien. 

Zoals ik reeds in mijn brief aan de Dorpsraad betoogde is het zeer raadzaam om meetpunten te installeren. De 

sleephoppers komen in de loop van het jaar direct voor Petten te werken hetgeen tot ernstige overschrijdingen van 

de wettelijke normstellingen kunnen leiden. Vooral de genoemde hoppers stoten hun uitlaatgassen ongefilterd in de 

lucht. En dat zijn geen kleine hoeveelheden. Ik wijs u er ook op dat laagzwavelige gasolie voorhanden is. Ook daar 

zijn normen voor die u zou kunnen controleren, Voorts wijs ik u erop dat zoiets is als de territoriale zee (tot 1 

kilometer uit de kust). U kunt daar als bevoegd gezag optreden. 

Afsluitend, 

Petten e.o. heeft het tot 2015 met een emissieproblematiek te maken. Dat wil zeggen dat in die jaren zich emissies 

van stikstof- en zwaveloxiden kunnen voordoen die voor dit gebied zeer ongewoon zijn. Het dieselaggregaat is een 

continubron van deze emissies. De gemeente behoort zich in te zetten voor het bereiken van de door de Europese 

Unie vastgestelde luchtkwaliteitsdoelen binnen haar rechtsgebied. Zij behoort de de leefbaarheid van zowel de 

omgeving als de daarin vertoevende bewoners zoveel mogelijk te waarborgen en te respecteren. 

Ik vraag de gemeente het emissieprobleem te erkennen en in samenwerking met de baggeraars de nodige 

maatregelen te nemen waaronder de bemonstering van de lucht en afspraken over de beperking van emissies 

wanneer dat nodig is. 

r 
Met groet, 

Hans Plugge, 

(26/1755RH Petten. 

0226-381880.. 



Petten 5 april '14. 

Aan: Dorpsraad Petten gemeente Schagen 

betreft: luchtkwaliteit Petten en omstreken 

CC: Gemeente Schagen, Gezondheidsdienst Noord-Holland. 

Geachte Raad, 

Zoals u weet worden de onderkomens van de uitvoerende Baggeraars op het terrein van het HHNK door een 

dieselaggregaat 24 uur per dag van energie voorzien. Bij een wind uit het ZZW waaieren die gassen over Petten 

e.o. uit. De luchtkwaliteit in- en rand Petten krijgt dientengevolge zowel met stikstof- en zwaveioxiden als met fÿnstof 

te maken, De hopperzuigers werken dicht bij de Zeewering waardoor en een situatie denkbaar is waarbij de normen 

voor de kwaliteit van de lucht in- en rond Petten overschreden kunnen worden. Het brandstofverbruikt van de 

hopperzuigers ligt grosso modo op een ton per uur. Het zwavelgehalte van de gasolie die sleephoppers gebruiken 

ligt ver boven de normen die voor de binnenvaart- en voor de auto van toepassing zijn. Daarbij worden de 

uitlaatgassen van scheepsmotoren niet gefiřterd zoais bij auto's die op diesel rijden. U kunt zich voorsteììen dat bij 

een bepaalde wind en veel zonkracht gevaarlijke niveaus van smog ţozon (03)) ontstaan die de gezondheid van de 

inwoners van Petten e.o. kunnen schaden. Vooral ouderen en mensen met ademhalingsmoeilijkheden kunnen daar 

problemen van ondervinden. 

Nu is het niet zo dat de genoemde normen dagelijks overschreden zullen gaan worden. Ik vind wel dat op diverse 

locaties meetpunten moeten komen die de lucht bemonsteren. Ik pleit voor het plaatsen van automatische analysers 

die hun bevindingen direct naar de Bilt of wellicht het NRG zenden. Bij ontoelaatbare overschrijding zou het werk 

dan tijdelijk stil gelegd kunnen worden. Ik doe een beroep op u om deze kwestie op de agenda te plaatsen en zowel 

bij de gemeente als bij de uitvoerende baggeraars ter sprake te brengen. Het project neemt meer dan een jaar in 

beslag. Het is bijna uitgesloten dat gedurende deze periode de luchtkwaliteitsnormen altijd beneden het 

aanvaardbare zullen blijven. Wellicht is het ook mogelijk om de energievoorziening van de onderkomens op het 

regiqríale ne \aan te sluiten. Het bevreemdt me dat het dieselaggregaat zo dicht bij woningen is geplaatst. 

Ha 

Mei groet, 

í 

groet, 

Pi 

55RH, Petten. 

226-381880. 


