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Geacht college van burgemeesters en wethouders, alsmede de gemeenteraden, i n de 
provincie Zuid Holland regio Rijnmond 

Als bijlage doe i k u een kopie b r i e f en overzichtskaart toekomen, waarin i k mijn 
verontrusting uitspreek over de gezondheidstoestand van de burgers binnen de 
gemeente Goeree Overflakkee, de gemeente waar i k zelf woonachtig ben. 

Aangezien de Provincie Groningen en de regio Rijnmond door het Rijksi,nstituut^---
voor volksgezondheid en Milieu aangewezen z i j n als regio met het hoogste r 

kankersterftecijfer, hoop i k dat u binnen uw gemeenteraad hier ook aandacht aan.-
w i l t besteden / behandelen, met het doel de leefomgeving ook in de gehele regio' 

Link Nationale Atlas volksgezondheid 

http://www.zorgatlas.nl/gezondhei d-en-zi ekte/sterfte/sterfte-naar-doodsoorzaken/ 
kanker-totaal-per-ggd-regio#breadcrumb 

Dit schrijven i s reeds eerder verstuurd aan: 
Eerste Kamer 
Tweede Kamer 
Provincie Zuid Holland 
Provincie Groningen 
Gemeenten Provincie Groningen 
Gemeente Goeree Overflakkee 
KWF 
GGD Rijnmond 

Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree 
Overflakkee, i s er door de gemeenteraad een vraag gesteld over het effect van 
medicijnresten op het oppervlakte water. Ook d i t i s een zeer ernstig probleem, 
omdat lang niet a l l e stoffen door de zu i v e r i n g s i n s t a l l a t i e worden afgebroken en 
of gezuiverd worden. Technisch i s het volgens mij mogelijk, maar ook hier zullen 
financiële investeringen een rol spelen. 

vrie n d e l i j k e groet en onder dankzegging voor uw aandacht 

Rijnmond sterk te verbeteren 

PS 

v r i e n d e l i j k e g r o e t 
Raad Leesmap Prullenbak 

Weekbericht Agendacie 

RIS Archief Presidium 
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J. Küj i i 

Gcmccnle Goeree Overflakkee 
College van B&W en Raad 
Koningin Julianaweg 45. 
3241 XB Middelharnis 

Telefoon «UI 07)6» M'H» 
Fax 

E-mai! j.klijn3@chello.nl 

Datum 
Telefoon 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

9 februari 2015 
(0187) 68 14 I I 

09022015/jk/OU 
Gezondheid burgers. 

Geacht college van burgemeester en wethouders evenals de gemeenteraad van Goeree 
Overflakkee. 

Graag wil ik uw zeer gewaardeerde aandacht vragen voor de gezondheid van de burgers 
binnen uw gemeentegrenzen. 

Naar aanleiding van een publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport d.d. 2009-20!2, 
betreffende sterfte, aan kanker. 

In de publicatie zijn de regio 's voor een deel van Groningen Friesland, maar ook Rijnmond 
en Goeree Overflakkee de gebieden met de hoogste sterftecijfers betreffende kanker. 

Ik maak mij daar zeer ernstige zorgen over. nog los van deze publicatie hoor je bijna 
dagelijks gevallen van nieuwe kankerpatiënten, of patiënten die na een vreselijk lijden 
hieraan zijn overleden. 

Er is bijna geen familie of buurt die hiermee te maken heeft. Binnen mijn eigen familie heb 
ik de laatste jaren al meerdere keren aan een sterflyed gestaan van deze patiënten en nog 
zijn er een drie/al die dagelijks bidden en vechten voor hun gezondheid om nog een tijdje in 
hun gezin te mogen zijn, maar de boodschap die ze hebben gekregen, is helder: U gaat het 
uiteindelijk niet winnen van deze ziekte. 

Ik vraag u dan ook enerzijds dringend één onderzoek te laten doen: Waarom Goeree 
Overflakkee tol een van de hoogst genoteerde regio is aangaande kankerpatiënten en 



anderzijds de nodige maatregelen te treffen om het leefklimaat op Goeree Overflakkee sterk 
te verhète'reir ' 

Wat betreft het onderzoek, verzoek ik u een onafhankelijke organisatie, zoals een DCMR of 
gelijkwaardige organisatie opdracht te geven, te onderzoeken wie verantwoordelijk is. of 
vanuit welk gebied deze bedreigingen voor onze gezondheid vandaan komen. 

Wat betreft, de benodigde maatregelen, verzoek ik tt een permanent moniioringmeetsysteem 
te installeren binnen uw gemeentegrenzen en dit ook te bewerkstelligen, dat de 
buurgemeente}! dit ook zullen doen. of in samenwerking. 

Een meetsysteem dat zowel lucht, en water kwaliteit meel en op gezette tijden 
bodemonderzoek doet, enerzijds waterbodem (slibvervuiling op het Haringx'liet. 
Grevefingen. Noordzeestranden /sfibafzcliitig Flaiiwewerk eft infifiratie.gebied waterleiding 
/duingebied Ouddorp). 

En anderzijds steekproefsgewijs landbouwgronden controleert, aangaande het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en het gebruik van bevloe.ingswater direct vanuil het Haringvliet en of 
indirect vanuil het Zuiderdiep ofpalderwatergangen, die rechtstreeks in verbinding staan 
met voornoemde watereu. 

Niet minder belangrijk is: Dal ook de injiltrafiegebieden in de duinen van Ouddorp. 
gecontroleerd worden, dan wel inzage wordt verschaft door hef Waterleidingbedrijf, 
aangaande vervuiling door infiltratie van water uit het Haringvliet 

Een inonitoringluchtmeetsysteem, wat permanent de luchtkwaliteit bewaakt, mei minimaal 
vijf zogenaamde, snuffe f pa/en verdeelde op hef ei/and. die op een uitgebreide wijze de lucht 
analyseren. 

Een inonitoringwale.rmeetsvsteem. op het Haringvliet, enerzijds daar waar drinkwater 
ingewonnen wordt. (Ik ga er overigens vanuit, dat een dergelijk meetsysteem al aanwezig is 
bij het iunamepunt en anderzijds op die plaatsen meten, waar dit water het eiland binnen 
komt. via havens, gemalen en overige watergangen. 

Mij verontrust het zeer. om dit niet PCB en dioxine vervuilde water (slib) te gebruiken voor 
drink, zwem en of bevloeingswater. 

Het bedoelde inonitoringmeetsystee.m. moet een permanent meetsysteem ztjn. die onder 
andere ook de effecten registreert van het gebruik van het Haringvliet door schepen met een 
bepaalde diepgang en of verhoogde waterapoer in hei voorjaar via de grote, rivieren door 
smeltwater in relatie tot beroering van de met PCB en Dioxine verontreinigde bodem 
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Het beoogde permanente monitoringmeetsvstemen. moeten enerzijds lijden tot een sterk 
verbeterde leefomgeving, door tijdig in te kunnen grijpen en anderzijds hef beheer van een 
dergelijk svsteem, (lucht, water en bodem) moeten rechts/reeks vallen onder een en de 
zelfde organisatie. 

Indien dit een externe organisatie is: Dan dient direct gerapporteerd te worden aan mr 
co/lege en bij calamiteiten mv co/lege bevoegd is om corrigerende maatregelen te nemen in 
de zin van hef stilleggen van bedrijven, een vaarverbod in te stellen en het stopzetten van 
waterinname. 

Naast deze op korte termijn le nemen maatregelen, dient ook zo spoedig mogelijk een 
onderzoek gedaan te worden, naar de (schoon) drinkwaterbehoefte op hel eiland. 

Dit in de vorm van extra kanalen ter opvang van regenwater om in behoefte te voorzien en 
daarmee, het inuametappunf in het Haringvliet zeer incidenteel gebruikt wordt, tot bet 
moment dat de gehele bodem is ontdaan, van de meest kankerverwekkende stoffen, zoals 
PCB en Dioxine. 

Wat betreft het huidige innamepunt voor drinkwater vanuit het Haring\;liet en geïnfiltreerd 
wordt in dc duinen van Ouddorp. doen de sterke geruchten de ronde: 

Dat het duingebied ter plaatse is afgegraven vanwege vervuiling veroorzaakt door 
infiltratie vanuit het Hari?ig\'liet. 

Ik verneem graag van u, of dit zo is' en waar is dat vervuilde duinzand binnen de. 
voormalige gemeente Goedereede opgeslagen en of naar toe afgevoerd? 

Als het inderdaad zo is, dat het duingebied afgegraven is in verband met vervuiling, door 
infiltratie: 

Waf is dan de huidige vervuilingsgraad van het hifiltratiegebied? en levert dit gebied en de 
al eerder verwijderde en opgeslagefi grond? in de zomer bij hoge temperaturen en 
uitdamping gevaar op voor de volksgezondheid van burgers en recreanten? 

U als bevoegd gezag van deze gemeente, dient dan ook alles in het werk testellen, dat de. 
bodem van het Haring\Het. binnen een termijn van 5 jaar in zijn geheel is gereinigd. De 
vervuiling is al in de vorige eeuw eind zeventiger begin tachtiger jaren door Rijkswaterstaat 
vastgesteld en bad allang opgeruimd kunnen zijn. (125 miljoen kubieke meter, 2000 
voetbalvelden met één meter dikke laag verontreinigd slib, hoeveel is opgeruimd?) 

Niet alleen Neder/and, (bijkomend effect van de. Deltawerken, het Haringvliet is een 
bezinkj)ut geworden) maar ook de omringende lauden, zijn hiermee de meest grote 
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vervuilers- hiervan en dienen daar dan ook op aangesproken le worden, (voorbeeld België 
spreekt ook Zee/and aan op de Weslerschelde) 

I j als bevoegd gezag van deze gemeente, in samenwerking mei uw bunrgemeenlen. zijn als 
eersle verantwoordelijk (initiatiefnemers) voor de gezondheid en welzijn van uw en hun 
burgers, binnen uw en bun gemeenten. Maar de verantwoordelijkheid voor een schoner 
leefmilieu, (opruimen van de vervuiling) ligt vooral bij de Provincie. Landelijke overheid 
Rijkswaterstaat en het Waterschap. 

Ik heb eerder mijn zorgen betreffende de vervuiling van het Haringvliet aan u kenbaar 
gemaakt. Kortheidshalve verwijs ik u naar mijn e-mail. d.d. 01-03-20/3 en uw antwoord 
met als referentie 3122. d.d. 11-03-2013. 

U als college stelde in uw beantwoording, dat tt niet verantwoordelijk bent voor het beheer 
van deze wateren, maar Rijkswaterstaat en u zegt in uw beantwoording dat de gestelde 
vragen bij Rijkswaterstaat thuishoren. 

L' zult begrijpen, dat ik het toen (en nu na deze gezondheid vaststelling) met uw 
beantwoording absoluut niet eens ben. 

Het kan zo zijn dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor hel beheer van deze. gebieden. 
Maar uw gemeentegrens loopt dwars door het Haringvliet en het zijn irw burgers waar u als 
bestuur verantwoordelijk voor bent. om zorg te dragen voor een gezonde leefomgeving 

Ik roep u als co/lege van burgemeester en weihouders evenals de gemeenteraad dan ook op 
om in gezamenlijkheid met uw buurgemeenten, er alles aan te doen om Rijkswaterstaai le 
bewegen over Ie gaan tot actie en het Haringvliet en het Holiandsdiep schoon te maken. 

Het slib is ten dele opgeslagen en ten dele afgedekt, met nam hel laatste betwijfel ik zeer het 
resultaat hiervan Want slib laat zich niet afdekken dat komt op enig moment weer naar 
boven, (zet een bak met slib in uw tuut en gooi er een schep droogzand'op en zie het 
resultaat) 

Referentie documenten: 

Voor wat betreft de aard en omvang van de vervuiling en de huidige stand van zaken van 
het Haringvliet en Holiandsdiep verwijs ik u naar de Dieuslkring Haringvliet te Stellendam 
of naar de regionale, directie. Zuid Holland van Rijkswaterstaat aan de Boompjes te 
Rotterdam 

Voor wat betreft het onderzoek en indeling van de risicogebieden wal betreft hef sterftecijfer 
in relatie tol de ziekte kanker, venvijs ik u naar de documenten van Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
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Tot slot 

Voorliggend schrijven, geven enkele bestuurlijke vragen, maar over het algemeen vragen, 
die. pas beantwoord kunnen worden door metingen (melen is weten) van: Lucht. Water, Slib. 
Polder en Strand / Duingebieden. In het belang van een gezond leefklimaat van de burgers 
in deze regio en in onderhavig geval van de gemeente Goeree Overflakkee in het bijzonder. 

Ik verzoek u zeer adequaat hiermee, om te gaan. door stappen te zetten ter verbetering van 
de leefomgeving en uw burgers in deze gemeente hierover duidelijke voorlichting te geven. 

Wam ieder overlijden ten gevolge, van kanker, veroorzaakt door mogelijke beïnvloeding van 
de leefomgeving is er één te veel 

Er van uitgaande u hiermee naar genoegen ie hebben geinformeerd. mijnerzijds bereidt tot 
nader overleg en zie beantwoording van uw college en besluitvorming van uw 
gemeenteraad, dan wel acties met bijzondere belangstelling tegemoet, in het belang van de 
gezondheid van de burgers binnen uw en mijn gemeente Goeree Overflakkee. 

Hoogachtend 

./. Kliju 

E-mail j. klijn3(dichelio.nl 
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Sterfte aan kanker 2009-2012 
per GGD-regio, gecorrigeerd voor.leeftijd en'-geélachl 
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