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Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 10:57
Aan:
Onderwerp: Re: Bericht naar de raad

Hoi   
Bericht moet eerst via college lopen. Het is een bericht van het college.  
@ : wil jij dit aanleveren? weet er van.  
 

Van:  
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 09:32 
Aan:  
Onderwerp: Bericht naar de raad  
Ha ,  
 
Dank voor jouw input. Ik heb er nog even naar gekeken en wat mij betreft kan het er zo uit. Zijn jullie het daar mee 
eens? 
@ , Zou jij dit bericht via de griffie naar de raad willen leiden? 
 

Geachte gemeenteraad, 
 
Afgelopen woensdag kwam het nieuws naar buiten dat groepen bewoners zelf onderzoek gaan doen naar 
de uitstoot van Tata Steel. (Omwonenden Tata Steel willen uitstoot zelf onderzoeken - 
https://nos.nl/l/2391244) 
Afgelopen vrijdag kwam daar het nieuws bij dat KWF de initiefnemers gaat ondersteunen. (KWF gaat 
helpen bij onderzoek naar Tata Steel - https://nos.nl/l/2391564) 
 
Voorop staat dat alle inwoners in ons land het initiatief kunnen nemen om zelf onderzoek te doen naar hun 
omgeving. Het verzamelen van kennis over de luchtkwaliteit in onze complexe regio is altijd een goed idee, 
waar het kan bijdragen aan het verbeteren van onze leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners. 
 
Het feit dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal in gesprek gaat met de initiatiefnemers over de inhoud 
van het onderzoek, vinden we positief. Ook de gedeputeerde geeft aan in gesprek te blijven met 
bewoners. (https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli 2021/Reactie op initiatief omwonenden om zelf onderzoek te doe
n naar uitstoot Tata Steel) In de reactie van de Provincie is ook te lezen op welke manier er toezicht 
wordt gehouden op emissies bij de bron. 

Wel betreur ik dat de inwoners zich genoodzaakt hebben gevoeld deze onderzoeken zelf op te pakken 
omdat zij zich (nog) onvoldoende geïnformeerd voelen door de overheid, middels de onderzoeken van o.a. 
het RIVM. De experts van het RIVM werken onafhankelijk en het is belangrijk dat de samenleving daar 
vertrouwen in heeft en houdt. Voor zover het bewonersinitiatief tot het onderzoek van uitstoot van Tata 
Steel een signaal is van een gebrek aan vertrouwen in de door de gezamenlijke overheden uitgevoerde 
onderzoeken, beschouwen wij dit als zeer zorgelijk. Dit signaal zullen wij als college en raad zeer serieus 
moeten nemen. 

 
De gemeente Beverwijk wacht in vertrouwen en met grote belangstelling de resultaten van het aanstaande RIVM onderzoek 
af. Dit betreft het onderzoek van het RIVM naar de samenstelling van stof, dat op dit moment wordt uitgevoerd. Hiervan 
verwachten wij in september de resultaten met u te kunnen delen. Op basis van alle beschikbare informatie werken we 
verder aan oplossingen voor een schonere toekomst voor onze regio. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
Wethouder 




