Goedemiddag allemaal,
Ik ben Machteld van Deemter. Ik woon met mijn gezin in de woonwijk
Gravenburg, ten noorden van de fabriek Icopal.
Het is duidelijk dat lcopal zeer giftige stoffen uitstoot zoals PAKs. Icopal staat
vlakbij bewoond gebied.
Mijn boodschap is: Gemeente, zorg dat je zeker weet dat je burgers veilig
wonen. Zorg daarom dat de metingen betrouwbaar zijn en overeen komen met
de werkelijkheid.
 Dus meet zelf, of in eigen opdracht en laat niet door Icopal meten.
 Zorg er daarbij voor dat de volledige uitstoot in beeld is. Dus meet continu,
overdag en ’s nachts, tijdens alle soorten en hoeveelheden productie.
Dus meet niet slechts op enkele momenten en vooraf aangekondigd,
waardoor alleen modelproducties worden gemeten, zoals nu het geval is.
 En grijp daadkrachtig in als het nodig is.
Alleen dan zal er vertrouwen ontstaan bij de burgers dat er daadwerkelijk niets
aan de hand is. Anders blijft het bij mooie woorden en pappen en nat houden,
zoals dat in mijn ogen nu ook het geval is.
En denk niet: het aantal klachten is gering, dus het valt allemaal wel mee. Nee,
het aantal geregistreerde klachten is niet representatief voor de werkelijke
overlast. De redenen hiervoor zijn divers:
 Mensen zijn zich niet bewust van de aard en herkomst van de geur, of zijn
niet op de hoogte van de mogelijk schadelijke effecten van de uitstoot.
 Of ze vinden het psychisch te belastend deze overlast te melden, of denken
dat melden toch geen zin heeft.
 Of ze merken het niet op omdat ze slapen, want geuroverlast treedt veelal 's
nachts op.
 Maar ook als je niets of weinig ruikt, wil dat niet per se zeggen dat de uitstoot
niet schadelijk is!
Om al deze redenen is het dus van groot belang dat de gemeente hier zelf haar
verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat op de juiste manier gemeten wordt en
handhaaft als het nodig is.
En over de geur wil ik nog het volgende kwijt: In de antwoorden van het college
staat dat de huidige geurbelasting als aanvaardbaar is beoordeeld. Maar door wie
is dat beoordeeld? Vast niet door mensen die in de geur moeten leven. Adem
halen is de allereerste levensbehoefte en lucht moet gewoon gezond en fris zijn
om in te slapen, te spelen, te sporten en te leven! Daarom zal dit de norm
moeten worden, ook in de nieuwe verordeningen en plannen die in 2022 komen!
Dat dit alles geen onzin is, blijkt ook uit de situatie van de Asfaltfabriek APN in
Nijmegen, zoals onlangs in het nieuws is geweest. Ook daar vindt verwerking en
recycling van bitumen plaats. Daar is grote vervuiling in de omgeving. Alle reden
om bij Icopal op de juiste manier vinger aan de pols te houden!
Kortom: Gemeente, neem uw verantwoordelijkheid.
Neem de gezondheid van uw burgers als eerste prioriteit en zorg dat zij gezond
kunnen adem halen!

