MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN KRÖGER
Voorgesteld 25 februari 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het EMK-gifterrein aan de Stormpolderdijk in Krimpen aan den lJssel van bijna 6
hectare deels tot 20 meter diep extreem vervuild is met levensgevaarlijke stoffen en eigendom is
van de Staat;
constaterende dat er in 2018 een hersaneringsproject is gestart, maar dat er sindsdien nog geen
kubieke meter grond gereinigd is;
overwegende dat er bij inwoners van zowel Krimpen aan den IJssel als Capelle aan den IJssel
grote zorgen bestaan over de toekomst van dit terrein;
verzoekt de regering, om de Kamer te informeren over de verschillende scenario’s omtrent de
hersanering van het EMK-gifterrein en de kosten en maatschappelijke impact daarvan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van den Berge
Kröger
Tekst die de deelnemers aan de Klankbordgroep deze week ontvingen:
A.s. maandag staat een bijeenkomst gepland bedoeld om jullie te informeren over de uitkomst van
het bestuurlijke overleg van afgelopen 15 april.
Helaas zijn we genoodzaakt om deze bijeenkomst iets naar achteren te verplaatsen. De reden is
de motie die eerder is ingediend (en aangenomen) door de Tweede Kamer.
Met het verzoek om de Kamer actief te infomeren over de varianten en de keuze van het
bestuurlijk overleg. Dit betekent dat wij wettelijk verplicht zijn om eerst de Kamer te informeren
voordat we het besluit met externen kunnen delen. In de praktijk betekent dit dat zodra de brief met
de gevraagde informatie naar de Kamer is gestuurd (en daarmee openbaar is), wij de inhoud ervan
pas met jullie kunnen delen.
De brief zal z.s.m. na 15 april door de demissionair staatsecretaris van IenW naar de Kamer gaan.
Naar verwachting gebeurt dit begin volgende week.
Omdat we jullie zo snel mogelijk willen informeren is ons voorstel om:
•

•

Een extra moment te reserveren voor onze bijeenkomst op woensdag 21 april, om 19.30
uur. We gaan ervan uit dat brief pas na maandag naar de Kamer gaat. Mocht dit toch
eerder zijn dan kan de bijeenkomst de 19e wel gewoon doorgaan.
Zodra de brief naar de Kamer is gestuurd, jullie alvast schriftelijk te infomeren (a.h.v. deze
Kamerbrief. Tijdens de bijeenkomst kunnen we dan – zoals ook de insteek was – hier over
doorpraten.

In de praktijk is het mogelijk dat er al aandacht is in de media voor het besluit, voordat onze
bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Dit kunnen we niet voorkomen vanwege de openbaarheid van
Kamerstukken. Door jullie in ieder geval zo snel mogelijk na het versturen van de Kamerbrief te
infomeren, hopen we jullie toch snel op de hoogte te kunnen stellen.
Ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze wijziging qua aanpak en dat jullie je kunnen vinden in
ons voorstel. En in ieder geval ook woensdag 21 april willen reserveren.

