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Vragen van de gemeenteraad over metaalafval met Chroom-6 van Rijkswaterstaat
Toelichting
Afgelopen vrijdag 1 april stond er in het FD het artikel met de kop: ‘Giftig staal Rijkswaterstaat ging
stiekem naar de ovens van Tata.’1 In het artikel staat dat er metaalafval van de Lekbrug bij Vianen dat het kankerverwekkende Chroom-6 bevat – is vermengd met schroot dat is omgesmolten bij Tata,
iets wat consequenties kan hebben voor de luchtkwaliteit in Velsen: “Verontreinigd schroot in de
staalproductie kan bij Tata leiden tot meer 'ongewone dakemissies', uitstoot waarin onder meer lood,
kwik en chroom is gemeten.” Tata Steel heeft het beleid om geen materiaal met chroom-6 in te kopen
en heeft bij steekproeven tweemaal resten van de Lekbrug gevonden. Volgens het artikel kan er echter
niet uitgesloten worden dat er alsnog chroomschroot is meegesmolten. D66Velsen wil graag weten
hoe het college kijkt naar deze gebeurtenis en de rol van Rijkswaterstaat.

Vragen
1. Is het college op de hoogte van de situatie beschreven in het FD-artikel ‘Giftig staal
Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata’?
2. In het artikel staat: “Anders dan Rijkswaterstaat, doen staatsbedrijven ProRail en Tennet meer
dan wettelijk noodzakelijk is wegens hun zorgplicht als overheidsinstelling. Zij voeren metalen
waarin mogelijk chroom-6 zit verwerkt af naar een duurdere verwerker, die het onder
gecontroleerde omstandigheden verwijdert.” Hoe kijkt het college naar de keuze van
Rijkswaterstaat om ondanks de mogelijke gezondheidsrisico’s metaalafval met chroom6coating ongecontroleerd af te voeren?
3. Gaat het college naar aanleiding van deze berichtgeving actie ondernemen richting
Rijkswaterstaat? Zo ja, welke?
4. Zijn er meer overheidsorganisaties of is het aannemelijk dat er meer overheidsorganisaties zijn
die ongecontroleerd schroot met chroom6-coating laten omsmelten bij Tata Steel? Zo ja, in
welke mate gebeurt dit en welke maatregelen neemt het college om dit in de toekomst te
voorkomen?
5. Hoe staat dit incident in verhouding tot het eerdere onderzoek waaruit blijkt dat uit de emissie
cijfers van Tata andere waarden komen dan de gemeten depositie door het RIVM?
Wij zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van
de griffie.
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