
 
 
 
SAMENVATTING VERKLARING DORPSRAAD WIJK AAN ZEE 

NAV GGD-KANKERRAPPORT REGIO KENNEMERLAND 2004 - 2018 

 

Longkanker komt 27% meer voor in de gemeente Beverwijk  

Roken is geen aannemelijke verklaring voor deze verhoging 

Luchtverontreiniging Tata Steel leidt wel degelijk tot longkanker 

Vergunning Tata Steel moet onmiddellijk aangescherpt worden 

 

Longkanker blijkt in Beverwijk en Wijk aan Zee 27% meer voor te komen in vergelijking met 
het gemiddelde in Nederland.  

Het nu gepubliceerde GGD-onderzoek gaat over kanker in Kennemerland in de periode 
2004-2018. Uit het vorige kankeronderzoek bleek al dat longkanker maar liefst 33 procent 
meer voorkwam in de gebieden die grenzen aan het Tata Steel-terrein en het meeste last 
hebben van stofuitstoot van het staalbedrijf. Wijk aan Zee hoorde daar bij. Als je de 
rookgewoonten verdisconteerde, kwam je nog steeds uit op 22 procent meer gevallen. 

Roken is meestal de verklaring voor veel longkanker. Maar in het geval van Beverwijk 
logenstraffen de cijfers dat. Beverwijk zit namelijk heel hoog qua longkanker terwijl 
Heemskerk waar net zoveel gerookt wordt , laag scoort. En Velsen waar meer gerookt wordt
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, zit ook lager. In de IJmond komt 89 procent van het fijnstof van Tata, weten we uit eerder 
2

onderzoek. Omdat de wind meestal uit het zuidwesten komt, is luchtvervuiling door de 
staalfabriek de meest waarschijnlijke verklaring. Heemskerk ligt verder weg van Tata en 
heeft daarom daar minder last van. 

Dat omwonenden van met name verouderde staalfabrieken vaak longkanker oplopen, 
weten we van andere landen. Diverse installaties op het Tata Steel-terrein, zoals 
Cokesfabriek 2, zijn verouderd. Het bedrijf stoot ook ongezonde hoge concentraties andere 
gevaarlijke stoffen (lood, vanadium, PAKS) uit. Onlangs werd chroom 6 gevonden in 
slakbergen.  

De Dorpsraad wil niet nog meer onderzoek. Er liggen nu keiharde cijfers over bijna dertig 
jaar op tafel. Bestuurders moeten nu ingrijpen en de vergunningen voor Tata Steel 
onmiddellijk aanscherpen en adequaat handhaven. In het conceptprogramma Tata Steel 
2020 - 2050 falen Provincie en wethouders van de IJmondgemeenten jammerlijk: ze hebben 
geen enkel meetbaar gezondheidsdoel. De gezondere IJmond die zij zeggen te willen is een 

1 Verwachting op basis van SES (sociaal economische status) 
2 Verwachting op basis van SES (sociaal economische status) 
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fata morgana als zij de vergunning en handhaving niet onmiddellijk aanscherpen. Tata Steel 
daadwerkelijk schoner te maken (en dus met minder uitstoot) lukt namelijk alleen via de 
vergunning. Er moet een nieuwe balans komen tussen economie, wonen en werken in de 
dichtbevolkte IJmond. Gezondheid moet daarbij de randvoorwaarde zijn waarmee niet te 
marchanderen valt.  
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