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Bij brief van 22 maart 2021 heeft u een verzoek als bedoeld in artikel 3, líd 1, van de
Wet openbaarhe¡d van bestuur (hierna: Wob) ingediend bij de Veiligheidsregio
Kennemerland (hierna: VRK). Op grond van dit artikel kan een ieder een verzoek om
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid r¡chten
tot een bestuursorgaan. Uw verzoek ziet, samengevat, op de openbaarmaking van
alle communicatie vanaf januari 2019 tot op heden met betrekking het laatste
kankerincidentierapport van GGD Kennemerland. Meer specifiek verzoekt u om
openbaarmaking van:

r Alle communicatie tussen ambtsdragers onderling, andere werknemers
onderling, tussen ambtsdragers, werknemers en bestuurders onderling van
de VRK of één van diens onderdelen;

. Alle communicatie die er tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders
VRK of één van diens onderdelen enerzijds en bestuurders van
overheidsorganen andezijds is uitgewisseld;

e Alle communicatie die er tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders
VRK of één van diens onderdelen enerzijds en andere gremia zoals (maar
niet uitsluitend)leden van klankbordgroepen andezijds is uitgewisseld; en

. Alle overíge communicatie tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders
VRK of één van diens onderdelen.

Op grond van artikel 4 van de Wob wordt het verzoek doorgezonden indien het
verzoek betrekking heeft op documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan
dan dat waarbij het vezoek is ingediend. De VRK heeft het verzoek aan ons
doorgezonden. Hierbij heeft de VRK aan ons medegedeeld dat het Wob-verzoek
geen betrekking heeft op documenten die al openbaar gemaakt zijn. Het
kankerincidentierapport zelf (en conceptversies daarvan) is al openbaar gemaakt
naar aanleiding van een eerder door u ingediend verzoek.

Met betrekking tot uw Wob-verzoek delen wij u het volgende mede.
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Beoordeling verzoek
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten
tot een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. lngevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt
een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11 van de Wob.

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wob wordt de informatie met betrekking tot
de documenten die de verlangde informatie bevatten verstrekt door:

- kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te
verstrekken,

- kennisneming van de inhoud toe te staan,
- een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
- inlíchtingen daaruit te verschaffen.

Wij hebben geihventariseerd of wíj documenten als door u verzocht onder ons
hebben. Daarbij hebben wijde documenten aangetroffen zoals opgenomen in
bijgevoegde inventarisatielijst. Hierbij hebben wij correspondentie met de VRK en
het kankerincidentieonderzoeksrapport buiten beschouwing gelaten, dit omdat de
conespondentie reeds door de VRK bij de behandeling van het verzoek is
meegenomen en het rapport reeds openbaar is.

Wij hebben geihventariseerd dat weliswaar uw vezoek toeziet vanaf het jaar 2019
maar dat vanaf 2020 het pas bij ons gespeeld heeft. Dat verklaart dat u maar 1

document ziet in 2019 (nr. 35 inventarisatielijst).

Met betrekking tot de documenten uit de inventarisatie hebben wij gegevens zoals
namen, telefoonnummers en e-mailadressen weggelakt op grond van artikel 10, lid
2, aanhef en onder e, van de Wob. Hiertoe overwegen wij dat de behandelend
ambtenaren en andere betrokkenen niet als zodanig naar buiten treden, noch
bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Derhalve weegt naar ons oordeel de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan de openbaarheid van
deze gegevens.

ln de stukken genummerd met 12, 13, 14, 17, 19,20, 21, 30, 31, 32,34, 35 en 40
zijn ook persoonlijke beleidsopvattingen weggelakt danwel weggelaten. Deze
opvattingen geven een persoonlijke mening van de ambtenaar weer ten behoeve
van intern beraad. Het is niet de bedoeling dat de persoonlijke beleidsopvatting van
ambtenaren te herleiden is naar de betreffende ambtenaar. Wij hebben derhalve op
grond van artikel 1 1, lid 1, van de Wob deze opvattingen weggelakt.

Voor het overige hebben wij geen redenen aanwezig geacht om de aanwezÍge
documenten niet te openbaren, zodat wij tot openbaarmaking over gaan.

Besluit
Gelet op vorenstaande ovenruegingen hebben wij besloten:
De aanwezige documenten te openbaren, onder anonimisering van gegevens gelet
op het bepaalde in de artikelen 10, lid 2, aanhef en onder e, en 11, lid 1, van de
Wob.

Overeenkomstig uw vezoek worden de documenten digitaal aan u geopenbaard
Derhalve is bij dit besluit enkel de inventarisatie gevoegd. De behandelend
ambtenaar zal de stukken per e-mail aan u toezenden.
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Wij gaan ervan uit uw Wob-verzoek hiermee voldoende te hebben behandeld. Mocht
u van mening zijn dat dit niet het geval is, dan verzoeken wij u om dit zo snel
mogelijk na verzending van dit besluit aan de behandelend ambtenaar mede te
delen. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Mocht u het niet eens zijn met dit besluit op uw Wob-vezoek, dan kunt u hiertegen
binnen zes weken na vezending bezwaar aantekenen. Hoe u dit doet kunt u in
onderstaande rechtsmiddelenclausule lezen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenrvijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. M.E. Smit

inventadsaiiet¡st (tNT-21-612421.

iet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo'n brief heet
een bean¡aarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente
sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt
het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bevenruijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een
bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.

Wat schrijft u in ieder geval in het bearaarschrift?
. Uw naam
. Uw adres
o De datum
. Uw handtekening
r Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
. Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening aanvragen
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen
grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een
voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit
nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al bezutaar hebt gemaakt. Wilt u een
voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, Zo'n brief heet een verzoekschrift.

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschr¡ft?
o Uw naam
r Uw adres
o De datum
r Uw handtekening
¡ Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopíge voorziening
. Bij het vezoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht
betalen. Wilt u hier meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer
informatie geven.
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Van:
Verzonden:
Aan:
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Bíjlagen:
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ö¡¡¡ü5'200806
Fu¡d: Art. 41 vragen fractie VRl./r inzake GGD onderzoek
2020-06 09 Art 41 vragen ¡nz¡ke GGD.onoerzoek tVRlJl).pdf

noìI
llierbij artikel4[ vragen van vRIJI over het kankerinciclentenonderzoek.
Jc hebt dus 30 <Iagen om het tc. beantwoorde¡r.
Net als tnct de 5C 

"'ragen, 
het format gebnriken van de arlikel 4 | lragen en daama in het pfo van Haydar

Daarna naar het college.
Bcdankt alvast en een prettige vrije dag vandaagl

O uütlg&_to_o¡_iOS do wn I o aden

: Wednesday, June 10, 20207.54:17 AM

Groet.

-

Aa

;#ry' 
41 vragen fractie VRIJI in¿ake GG

Bijgaand fractie-vragen ter beantwoording.

D-onderzoek

lk heb de vragen geregisrreerd in JOIN onder tNT-20-55925 / Z-20-69945
De raadbrief met V&A kan in deze zaak geregistreerd worden.
Nadat de raadsbríef in rnet de verantwoordelijk portefeuillehoucJer(sl isizijn besproken,
kun je de brief naar mij mailen voor agendering B&W-vergadering.
Uiterlijk in 8&W op7 juli.
wil jij zorgdragen voor de beantrl.oording?

eam cerncontrol. gemeente Bevervriik
PostÞus 450
1940 AL Beverurijk

1 -256 256

Van
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 2l:00
Aan : College proces < college p roces @ beverr,vi jk n l>
CC: Griffie_mail <Griffie@beverwijk.nl>
Onderwerp: Art.41 vragen fractie VRIJI inzake GGD-onclerzoek
Beste collega,
Bijgevoegd tref 1e artikel 41 vragen aðn van de fractie VRtJI
Met hartelilke groet.



Griffie Bevenarijk

-

gemeentebeverwijk

Ì.?



09-06 2020

rËu¡
H¡erb¡¡ verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Art¡kel 41 Reglement van orde
aangaande "kankerincidentieonderzoek GGD" door te geleiden aan het college van burgemeester en
wethouders.

afs¡l1ne1 zaterdag hebben wij in het Nqord-Hollands Dagblad kennis genomen van het volgende
¿rtikel over het GGD kankenncrdentieonderzoek in de tjmond:

:imO 1d,:lsi4L-Êeo.h¿lf:r a,ài-.(!aa ::r:tà¿.-noe-steedÉq,e t.Oçe1bà¿ i
Dit onderzoek zou samen met het grote RIVM gezondheidsonderzoek in de lJmond in¿icht moeten

2)

3)

4l

s)

6,

7l

Klöpt het, ¿oals in dñ artikel te leze¡i ìs, dat het ondetzoek van de GGD al een aantal
maanden'klaar is? Wanneer is d¡t onderzoek afgerond?
Ervan uitgaande dat de ¡nformetie in het artikel klopt en dat het rapport al sinds eind januari
zo goed als kl¿ar rs; wat is dan de precle¿e reden dat dit rappon nog steeds niet openbaar is?
waarom duurt het zo rang om het onderzoek ambtelijk voor te bereiden richting het
bestuu r?

Waaru¡t bestaat deze åmbtelijke voorbereiding? Het bestuur neemt toch kennis van het
rapport zoals dit door de GGD is opgeleverd?
Waarom ¡s er, op een gevoefig onderwerp als dit, niet voorgekozen om tussentijds de
inwoners te informeren dat de oprevering van het onderzoek /rapportvertraagd is?
wanneer verwacht het college kennis te kunnen nemen van het onderzoek?
ls het college voornemens dit onderzoek dan ook onmiddelijk openbaar te meken voor cnze
inwoners?

Namens de fractre VRU I

Fra ctrevoor¿ttte I

Kelly Urterwijk



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

_D
woensdag 24 juni 2020 08.52

-D

beantwoordin g aft 4 1 vr¿gen kankeri ncidentieonder¿oek
UIT-20-49887 art.lt kio DOCX

Goedemorger-

Wil jij voor mij even rneelezen met de beantwoording van de ¿rt 41 vragen van fractie VRIJI

(lk heb gebruik gemaakt van tekst uir de verklaring GGD)

Met vriendelijke groet,

wmo en publieke Be¿ondheid
Sociaat beleid, Gemee

t , ,' .: i

ì r ,r' :itel:,o251,



I

i illrl llilil |ilil lilill il|il til ilil ilil illt llffi ilil ill ilil*Z CóDCZSTL)23*

¿-¡-z-r--z-\
Raad van de gemeente Bevenruijk /
Gemeenteraad
Postbus 450
1940 AL BEVERWIJKx

w
w
x

<\{.¡./*\-.r/-..g 

-

staüoneplo¡n 48
posth¡s ¿ú5O

1S40 a' ¡aærwür
rmrr.bewrwf¡k.rú
ínlb@bevenrlþnl
t8tsfoon
4251ææ
lax0251)rc444

documentnufnmer
ulT-20-49887

afdeling
Algemeen

behandeld

zaaknummer
z-20-69945

team .
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uw ke4merUuw brief van

Bevenrijk,
22 juni2020

verzonden

Geachte ledçn van de, ngad,

ln antwoord op de vragen van het raadslid K. uitgnuíjk over bovenvermeld
ondeniverp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
1.

Klopt het, zoals in dit artikel te lezen is, dat het onderzoek van de GGD aleen aantal
maanden klaar ts? Wanneer is dit onderzoek afgerond?

Antt¡¡oord:
Het rapport was in lanuari 2020 in de afrondende fase Echter op het moment dat de
veruverking van de opmerkingen ter hand zou worden genomen, diende de GGD zich
volledig te ricnten op het bestrilden van het coronavirus Dat heeft tot uitstel van
publicatie gelerd

Enran uitgaande dat de inforqratre in het artikelklopt en dat het rapport alsinds eind
.janua
niet o

ri zo goed als klaar rs; wat is dan de precieze reden dat dit rapport nog steeds j

penbaar is? |

Ant¡¡oorC.
Zre antwoord vraag 1. Het rapport is op 16 juni 2020 gepubhceerd

3

Wq{g* drrurl het zo lang cm f e_!o r1! e r¡o"ç.1t" ;tyqql-* o"ràioe n riðr' t À9 ne i --



I bestuur?

Antwoord:
De ambtelijke voorbereiding heeft niet tang geduurd. Het feit dat de GGD zich
volledig moest richten op het bestrijden van het coronavirus heeft tot uítstel van
publicatie geleid.

4
Waa¡'ui! voorbereiding? l-{et bestuur neemt toch kennis van
het Dis 2

. )' : .

bestaat uit het infonrréren vän
het comrn

en het

':. ..r i

... ,. ,. il.tj,.t . :. - : ,..

r/an tê-vorenr de'malË

Antwoord:
Het coflege heeft inmíddels kennis genomen van het onderzoek

7
¡ ls het col lege voornemens d it onderzoek dan ook onmiddellijk openbaar te maken

voor onze inwoners?

Antwoord:
Hel onderzoeksrapport is op 16junidoor de GGD gepubliceerd en daarmee
openbaar.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenvi¡k,
de gemeentesecretarís, de burgemeester,

drs. E.R Loenen drs. fvl E. Smrt

Br¡lage(n): geen

' 'lt r?'38: 1-l,l-.il}ìJ j t,j,¡taA I

kennis te



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

woerrsdaq 24 iuni 2020 1 l:00

-

Rt: beantwoording ar1 41,¡ragerr k¿nkerincidentieondezoek

ro-t
lk heb geen opmerkingen. De beantwoording lijkt me prima ¿o.

Met vriendelijke groet,

Communicatiead vrseur
Bed r.ijfsvoe ri ng/T e am Advíe s, gem ee nte Beve nvijk
Postbus 450
1940 At Beverwijk

juni 202O 08:52

Onderwerp: beantwoording art 41 vragen kanke nderzoek

Goedemorge"-

!Vil jij voor mij even meelezen met de beantwoording van de art 4 i vragen van fractie VRIJI

(lk heb gebruik gemaakt van tekst uit de verklaring GGD)

Met vriendelijke groet,

(E
Bcle idsmedewerker wnro en publieke gezondheid
Sociaa I beleid, Gemeente Beverwijk
Postbus 450
194O AL Beverwijk

nl
tel 025l 25b 256



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

tel: 0251 256 25,6

2020 11.46

punten maandag
l, Haydar
29/6

UIT-20-49887 art 41 kio.DOCX

-
Grqag tret voþnde.Fynt op de agenda pfo as maand ag:aZS¡6uanHaydar,

pæntwogrd íng q-rtíkel 41,vragen fractie VRIJ ! inza ke het kankerine¡dentieonde zoe k
Ziebijgaandebriefr , r'."' . ''. r '.r';: ì'



i iltil ililil tilil tililt iltil ilil iltililil illÍ ilill iltil ili ilil*ZOóDCZB7OZ3*

¿r-il-lå

Raad van de gemeente Bevenruijk /
Gemeenteraad
Postbus 450
1940 AL BEVERWIJKwx

K x
iÌ::â:# documentnummer

utT'20-49887
zaaknummer
z-20-69945

team
Sociaal beleid

uw kenmerUuw brief van

afdeling
Algemeen

behandeld doorII-r
onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
w€rftz-aamheden van de raad inzake Kankerincidentieonderzoek GGD.

Geachte leden van de raad,

ln antwoord op de vragen van het raadslid K uiterwijk over bovenvermeld
onderuverp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.

Beverwijk,
22 juni 2020

ver¿onden

^:. ^!. .+

zoals in dit artikel le lezen is, dat het onderzoek van de GGD aleen aantal
klaar is? Wanneer is dit onderzoek afgerond?

Antwoord.
Het rapport was in januari 2020 in de afrondende fase Echter op het moment dat de
venverking van de opmerkingen ter hand zou worden genomen, diende de GGD zich
volledig te richten op het bestrijden van het coronavirus. Dat heeft tot uitstel van
publicatie geleid.

het artikel en dat het rapport al sinds eind
n de precieze reden dat dít rapport nog sieeds

Antwoord:
Zie antr,voord vraag 1. Het rapport is op 'l 6 ¡uni 2O2O gepubliceerd

3.

?

stadonsplein 48
poeibus aSO
1S40d bonnríft

Þl€lbon
0251 256256
fâx Oe51 2516144

a

wwr.bevgrvnlk.nl
ilrfo@bevemif<.nl

Waarom duurt het zo la 1-qg11_lg !!q.erzo_ek q¡ltelijk voo r te bererden richling he



, bestuur?

Antwoord:
De ambtelijke voorbereiding heeft niet lang geduurd. Het feit dat de GGD zich
volledíg moest richten op het bestríjden van het coronavirus heeft tot uitstel van
publicatie geleid.

4.

. _,ttt-:-. : -;

.van I¡èt¡oomrnun

vanleyoren dê

heêft 'inm¡ddels' kenñÌsr genomen va n' iiet onderzoêk

7

ls het college voornemens dit onderzoek dan ook onmiddellijk openbaar te rnaken
voor onze inwoners?

Antwoord:
Het onderzoeksrapport is op 16 juni door de GGD gepublrceerd en daarmee
openbaar.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend.
burgemeester en wethouders van Bevenrvijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E R. Loenen drs. M.E Smit

Brjlage(n) geen

kunnen

tii! t..)C-4988,' 1 ?4-d99.r5 J rtJtt? 2



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Erol, Haydâi

Erol, Haydar
woen sdag 24juni 2A20 22:39

Fw: Mondelínge vragen raad 25/5
art-41 -Rapport GGD kankerincidentie.pdf

nl>

-i----

4sd,ag241

is het goed om ,p'



D66
beverwiik

24iuni2O2O

Waarom zijn onze inwoners niet geinformeerd over de
rapport?
Waarom is er. gezíen de bevindingen uit het rapport en
rapport te weeg brengt in de samenleving, geen bestuu
geformuleerd door het college?

Zo nee:

d. Hoe is het mogelijk dat het college niet op de hoogte ís gesteld v¿n dit rapport?

2. Hoe duidt het college de r.¡itkomsten van het rapport?
3. op welke manier is het college voornemens om onze inwoners in wijk aan Zee en

Beverwijk te informeren?
4. op welke wijze neemt het college regie op dit complexe dossier? En op welke wijze

wordt de raad hierover geïnformeerd?

..:' '. . 'i."1 
'

conclusíes

onru hetre

e

d

reacti
stde

rlijke



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

don ¿5 uni 2010 08:44

RE: fulondelinge vraqen raad 25/j
Vragen.docx; Verklaring GCD over repport over kanker pdf

8en even gaan krabbelen.. Eerst even naar jou ;-)

2020 08:35

Ondenrverp: RE:

Goedemorgen.

raad 25/5

lk zal eerlijk bekennen dat ak niet weet of en hoe het college of raad de stukken heeft ontvangen in de chaos die er
op:het i¿atst is ontsta¿rn. Probeer daar nu achter te komen bij'de GGD.
Ben er dus mee bezig

Croet,¡ef

Vahi Erol,.l-laydar

Fw: Mondelinge vragen raad 25/5

Van
Verzonden: woensdag 24 juni 2O:24
Aan: Erol, Hayda r <lJ.Erol@beverw ijk. n l>
Onderwerp: fV'londelinge vragen raad 25/5

Bestc Ha-rtlar.

In de hijlage vinrl jc tfr: ¡nondelingc \ragcn drc rvij morgenav()ncl ',r.illen stellcn. \lisschien is hc:t goed ùm c,p
kortc termrjn een at.sp13:rk tù makL'n or cr tlit Ondcru erp'l

Harteli jkc lroeten.



ls het rapport door de GGD toegezonden aan het coiiege?

Zo ja:
a waarom is het rapport niet toegezonden aan de raadsleden en zijn de
raadsleden niet geihformeerd over de stevige conclusies urt het rapporl?
Het rappcrt is uttger¡oerc als onderdeel '¡an de regr.¡li6¡g taak van de GGD, het bieden van
inzicht in de gezondheidssrtuat:e '/a,.r de bevolk:ng aar de gerileenten in de GGD-regio
Kennemerlanc Het is een vervolg cc dat van het vcr'ige kankerlncrdentie-onderzoekllt
lA!!, c_ver de regrsiratieperiode 1989-20C3 Het betreft een onaihankelijk onderzoek van e
GGD. De GGD is hierom verantt¡icordelilk voor de publicatre van het rapport. Door de komst
van de coronacririsi heeft de publicatte langer op zich gewacht dan in eerste ¡nstantie was
geoland.. Het college ts tegel¡jk net de publicatie uan 

-net 
rapporl geinformeer d. 1??

b. waarom zíjn onze inwoners niet geìhformeerd over de conclusies uit het
rapporl?
De belangnjkste resultaten van het onderzoek zijn in Januari 2020 besproken rnet ce
Klankbordgl?ep De kian¡<bordglcel bestond uit een åivaardiging uan'be*onefs, d; GGD, de. OO lJmcnd en de gertreenien De opmerkingen van ce klanr"¡oidgroep zr¡n verwerkt in de
nieuwe versie. Voordat de nieuwe versie ¡s gedeeld met de cottegel, rs hei neergelego bíj cte
deelnemer Hlerna is hei Eedeeld :.net de',vethouders, waarna depublicalie Cireãt
pfaatsr;cnd.

; ' t'-'

c. waarom is er, gezien de bevindingen uít helrapqort ãn de onrust die het
rapport te weeg brengt in de samenteving. geen bestuurlijke reactie
geformuleerd door het college?

Het-college heelt geeó inulogq uitgeoefend op de (otstandkomÍng van het rapport.. De
onafhankeii¡kheid van de GGD is voor ons college belangrijk Heì is betangr¡i oat de
onderzoeken van de GGD betrc.llvbaar en onaíhanketijk z:jn. Aileen dar": kunnen we als
gemeenten de juiste þesluiten llemen crn Ce gezondheid te waarborgen. Wij betreuren het
ais het ver'Î¡'ct¡wen van de ¡'ìwoners ¡n d¡t onderzoek geschaao is. Wq willen volledig
lransparant ziin ;n de tot standkcming van het rappor*.. Net als de rnedia heeft hel cóttege
coheldering 3e'zraagd bi1 de GGD De GGD Teeíi eangege./en dai er van buitenaf geen
rnvloedisge',,ieestopdetct siarckon:,r:E'¡anhel defin,tlef rapport. Zievoor verdere
toelichting Ce schriftetilk verKtarrng van ce GGD

Zo nee
d. Hoe is het mogeli¡k dat het coilege niet op de hoogte is gesteld van drt rapport?
2. Hoe durdt het college de uitkomsten van het rapport?
3. Op welke manier is het college voornemens orn onze inwoners in Wilk aan Zee en
Beverwijk te infrtrmeren?

4. Op welke wilze neemt het college regie cp dit complexe dossier? En op welke wijze
wordt de raad hrerover geïnformeerd?
!et 's 5eiarrgi;K 3r'l le k:lken r¡reike v9n¡alqActies -oCig Zljn Cp baSiS,/ar- dìt ¡-aCOCii. Dai
Ee?î ,'te co 29 lunr :esoreker ir je 3.:s:-'ursccrr- ss;e ).;orieke Gezor^cl-erc en
fulaals:happel¡ xe ZorC san er -Ì.e::e GGD. Daa.:aâSt v,idt cc dir rncrnert i^et R,!'i\l
gezo,"dne,CSOnderzoek plaais. rS er eer \¡isie GezcnCnEifl s¡ L,:cntk,¡raiitert in Ce naak en,iE: er:e^ lo'.'lecrt.:cr?^î,¡a -?'a 3i:ei 2A2|-2l5C Sa,¡en,u¡e¡<3c aan 3en gezondere er,? ge .,-c^: i., ie:'e s:eE';e::,^:ieid .,.)c:22 -eÍ s:e,a.g-;k cr- ru ie,veier: ie
<.1,-ll .v3,'<3 5'-ri'3¡ ¡r?3-,?^C?a^ (:r--e. ¡/aa.:e¡-3rl¡i(l{^.e,- ?r- jr¡?i :e :l::ie,^ ,tAa. CeZer'-l:,. 7 ^ -- - "^.-:^?rd Ei :: :aS,S l¿ì¡-.,r^ .ô--È, j:.. r- J1...-t - ait¿ c: -- -ã)t5 -:'_t.é ') 3.-'\¿' =,-...t:¡-c'?.í?i,.3r1a:e¡el-ê.:(l',?iilt 1- -'"?':2-q?'e.- :,r¿ I r- ta-E f ;-- ;e??. .. u,'^r12- l_.; lC A,,e r-:.i3i S:a:Ceî
;ij:-1.'' .:,'.j' l- ?.ì- ?;'-;:l:-':-é'--r - j.'.r.r,_i 'j ^:a , ..^: j,:-:.:e ,i,:r:'-r¿itr
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oetrokken. Het conceptprogramma Tata Steel ZC2A-2OSC !¡/ordt rn septernoer tiicjens Ce
./rlrondcomrnrssie ínet óe raaó besprcken.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

25 ni 2020 I .36

Vragen D66

*o-
Hierbij ons antwoord op vraag 4.t-
op_ 

îelke 
w¡ize neemt het college regie gp dit complexe dossier? €n op welke wijze wordt de raad hierover

SerntorrneerdT

::-:::::i"^T:!l-o.*r,".riinen 
welke vervÒlgaçt¡er nodig zijn op basis van dit rapport. Datsaan we bespreken in de

Eestuurscommissíe Publieke Gezondheid èn MaabchappelÍjke Zorg samen m"ì au cco. õrurnruriuinu;;;;;; 
--

i":ïi:::,11Y:-rlonoheidsonder¿oeft 
pt3ats, it .' .i" üiç" äå"îJÀ"'J i" ffiäff-ir (trekker provincie) ín

.Çe mgak çn ligt 9r ee1c31c1o..{orrqgrarnrna Tata:sree! 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en ìre¡lige
Umond (trekker Provincie). gij alle drie staat gezondheid voorop.
De visie Ge¿ondheid en l-uchtkwalíteit is onder andere de regíonale uitwerkíng van het landelijke Schone Lucht
Akkoord (51A, trekker omgevingsdienst).
Het co.nçeptprogrammð Tatð Steel 2O¿g-2050 wordt in september tijdens de i1mondcommissie met de raadbesprol(en,' ' .

I" d: zomer ziin de eerste resultaten bekend van het RlvM onder¿oek. oeze zal met de raad worden gedeeld.
De planÀing vqn de visie Gezondheid;en Luchtkwatitet *or¿i.ul"--;il;;;tr;äeä""ra.
De lJmo0dgemeentenen de provincreiebben een brief yersruurd naar het .]"¡rãri" r?ii"î""r.out om het sLAuit werken in eengebiedsgerichre aanp¿tç, sp1,¡orte têrmi¡n zJ ;iir'ñi;;;;;;,*;ä;ä;åi ;;;';;r=o;*
gevoerd.
Het is belangríjk om nu te weten te komen welke stoffen waarvanda¿n komen. waar t€rechtkomen en wat de
eÊfecten van deze stofferl zíjn op geeondheid. En op basis daarvan gerichte verbetermaatregelen te nemen bovenop,
de maatregelen die alin gang zrin gezet, Er worden dus op alle fronle-n stappen gezet om te werken aan eengeeondere luchtkwalateit ín de tJmond.



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Met

donderdag 25 unr

8e¿ntwoording vragen over KIO-rapport
Beantwoording vragen D66 over KIO-rapporl.docx

ncept bea ntwoording inclusief jullie antwoo rde n,

'":r,r- 'i;-: ,

..: r. .:

' ,i 
"



Concept beanh¡¡oording vragen D66 over KlO-rapporl

ls het rappoñ door de GGD toegezonden aan het college?
Nee De GGD neeft het rap,ood op dinsdag 1ô1r,,ni or'¡ 13 cc uuropenoaar.gemaai<Ì.
vlorafgaand caaraarr is het op rnaandagrnicdag aan de porìefeurltenouderJ Gezondheid rral
Je regic.: Kenrremerland gestuurd

Zo ja:
a. waarom is het rap_port nret toegezonden aan de raadsleden en zijn de
raadsleden niet geìhformeerd over de stevige conclusies uit het rapþort?
b. waarorn zijn onze inwoners niet geihformeerd,over de conclusies uit het
rapporl?
c. waargm is er, gezien de bevindíngen uit het rapport en de onrust die het
rapport te weeg brengt in de sarnenleving, geen bestuurlijke reactie
geformufeêrd door het college?

Za nee,:

d Hoe is het mogetijk dat het coilege niet op de hoogte is gesteld van dit rappoit?
De acluaiitelt {een Þericht in de Volkskrant waarin g"suggãreerd werd dat h'et rapport.onder
de pet wordt gehouden) heefi de GGD doen besluiien ar te wijken van her eerd;;-
voorEesteide trajçct vOor publiçatie. tn dat tra¡ect zou het rappbrt eerst rn het Ambtelijk
!ve.1leg besorcken worden en daama gêpiesenteerd worcen aan de Bestr¡urscommissie
Publìeke Gezondheid op 29 juni a s.

2. Hoe dt¡idt het college de uitkomsten van het rapport?
Het í-apport is nog liet besproken in het college. We wachten eerst de bespreking af rn de
þestuurscommissie

! Op welke manter is het college voornemens om onze inwoners in Wijk aan Zee en
Bevenarijk te informeren?
Cck dat is nog niet besproken

4. Op welke wijze neemt het college regie op dit complexe dossier? En op welke wi¡ze
wordt de raad hierover ger'nformeerd?

Het rs belangrijk cm ie kr.¡ken welke vervoigâctres nodig zrjn cp basis van dit rapporl. Dat
gaan we besorexen in de Sestur-¡rscornmrssie Publieke Gezcncherd en fvlaatschapoe¡jke
Zcrg sa,-,ren r.et Ce GGD Daarnaast vindt op drt moment het RlVIvl gezcndheidsonOerzoek
ciaais, is 3r eerl \,¿rsie Gezcndheid en Luci:ikwalrteit iirekker Provincrè) in de maak en ligl er
ee. conceotpfogrã¡ìlrna Tata Steel 2C2O-2C5C' Sarnenwerken aan een gezcndere en véitige
l;morrd íi,-akker P¡-o'¡'r:c¡e) 3i1 aile ,Jrie siaat gezcndherd voorco
De t/is¡e GezcndherC ec L-cntk'¡¡alileit rs cnCer andera de regror:ale uitrirrerking van het
la,^delilka Schorre Lucht AxkoorJ ísiA, trekker crngevingsdiensi lJmono;.

Heì conceptprograîrr'a -ata stee' zo2o-zcso wcrdt in septe!-nber tijdens de
lJrondcontmtsste nel de raad besprcken
iria de ¿oc'c'zp de eerste'es:iltater bekend van het RlViVl cnderzcek Deze zullen.r'ei de
'3ad'¡¡r¡rde,r EeCeerC
)e Olarning vac ae\,/s,e Gezcrdherd er L,;Cht<'¡¡alileit wOrC::a de zcmei mel Ce i3a.j
geceel,l
'le ;,.'r--olCger¡i),:.:er Er- :e f,íî\,irC;e tebbe^ een l.ei v-ôrSl'_urj raar het rt;rtsierre ^iet
1et 'lg;zjek ?r" :e: S..a . t .',e¡'(er . eeo georecsger'cnte lanoak -lc <;r:e lgr-ir¡ jr z? l'4Jí
^ì,r:i ierl íì',Êtsierìe :9. EesJ¡:K )'t2- tvC(dèf Çe\CÊr7



plet rs belang'ijk on nu ie weten te kornen welke stoffen waânianoaãn kcn.rgn. r¡¿¿¡
terechtkomen en wat de effecten van deze stoffen zrjn op de gezondherd. En op basis
daan¡an gerichte'¡erbetermaatregelen te nemen bovenop de maatregelen die àl in gang zi¡n
gezet. Er worden dus op alle fronten stappen gezet om te werken aan een gezondeie -
ruchtkwaliteit ln de lJmond..



(E
do 25 juni 2Q2Q 14:21

FW: Beantv¡oording vragen D66 over K råpport
Eeantr¡¡oordíng vragen D66 over KIO-rapport.dorx

Vergeten jullie mee te nemen in de cc

Met vriendelíjke groet,

mun¡catieadv¡seur
Bedrijfsvoering/Teârn Advies, gemeenre Beverwijk
Postbus 45O

1940 AL Beverwijk ;

2O2O 1.4:79

: Beantwoord ing vragen D66 over KIO-rapport

"oll
Eijgaand ons concept beantwoording vrågen van D66.
Graag jouw oordeel.

Wij hebben geen terugkoppeling gehad van wat er ;n het college is besproken n.a.v. het rapport. Vandaar de
antwoorden zoals ze zijn.
Als jij akkoord bent, stuur ík het graag door naar Haydar.

Met vriendelijke groet,

m unicatieadvise ur
Bedrijfsvoeri nglTeam Advíes, gerneente Bevenvijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

rwt

nwe

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Eijlagen:



Concept beanhvoording vragen D66 over KIO-raopo11.

ls het rapport door de GGD toegezonden aan het college?
Nee. De GGD heeft he.t rapport op dinsdag 16 luni om 13 00 uur openbaar gemaakt.
Voorafgaand öaaßa1, is het cp maandagmiddag aan de portefeurllei.ouderi Gezondheid van
de regio Kennerneríand gestuurd.

Zo ja:
a. wSarom is het rapport niet toegezonden aan de raadsleden en zijn de
raadsleden niet geihformeerd.over de stevige conclusies uit het ragþort?
b. waarom zrjn onze inwoners niet geinformeerd over de conclusies uit het
rapport?
c. waarom is er, gezien de bevindingen uit het rapporl en de onrust die het
ragpCIft te weeg brengt in de samenleving, geen bestuurfijke reactie
geforrnuleerd door hét cotfege?

Zo nee:
d. Hoe is het mogelijk dat het college niet op de hoogte is gesteld van dit rapport?
De actua,¡igit (een bericht in de Volkskrant waarrn gesuggéreerd werd dat hei rapport onder
d-e pei lvordi Eehouden) heeft de GGD doerr besiuiten af te rvijkerr van hei eerdei'
vogrgestelde ',raject voor publtcatte. ln,dat traject zou het rapport,eerst in her Ambtelijk
lverleg besproken worden'en daarna gepresenteerd worden aan de Bestuurscornoi.r,"
Publieke Gezondheid op 29 junia.s.

2. Hoe.duielt het college de uitkomsten van het
Het rappoñ is nog niet inhoudelijk besproken in
met de GGD af ¡n de bestuurscornmissie.

3. Op welke rnanieris,het colfege voornemens om onze inwoners in Wijk aan Zee en
Beveruvijk te informerBn?
Ook dat is nog niet besproken.

4 Op welke wryze neemt het college regie op dit complexe dossier? En op welke wijze
wordt de raad hierover geìnformeerd?

Hel is belangrijk om te kijken r¡relke vervolgacties nodig zijn op basis van dit rapport. Dat
gaan we bespreken rn de Beslvurscomrnissre Pubiieke Gezondheid en fulaaischappelijke
Zcrg samen net de GGD. Daarnaast rrindt cp c¡i rnoment net R:VM gezondheidsondeiro"*
piaais, is er een Visie Gezcr:dherd en Luchtkwalitert (trekker Prg'¡rncre) ¡n de maak en tigt er
een concectprcgrar:.rra Tala Steel 2O2A-2O50. Samenwerke. aan een Eezcndere e. véiiige
'¡q.or-c ,::3kkeí Prc'/'rìcte) 8i; aile Jrre s¡¿u, Eezcndbeid vccrco
De \/isie GezcndrerC en L,lchik'¡,al¡tert rs onCer andere ce regionale urtvrrer,<rng vari let
landelijke Scl'one Luchi Akk3crd ísLA. l:er<ker orngevingsdienst lJr-"cnd)

l-'et cclceptprogra¡ na Tata sieei za2a-20s0,¡¡ordt in septernber ri¡dens de
Umocdcommissie ¡net de raad besprcken.
ir¡a de zcrrer zjn Ce eerste resultalen bekend van het RlVfrl onderzoek Deza zullen n¡et de
'aad i¡rorden gedeel<1
De pia:ning van de V;src Gez:ndhe;d sr l-uchtk,,',aiiterï.ryord: ia 7e z?ff.e(.ner ce .aa¡J
gedeeid
De i-rrccdEei-,^ee':le'r er õts1 :rr',!ncle l"eboerr :er^ br:ef /e.siJLrd naar- i^e:,r.rnrster-,e ¡tei
iei ve¡zle< 'l'r- -e si*.x ,i: ¡ ?r-ker' ,^ eeî cec,ecs,;€ircri,: aancak o: <:,:e'e-.;-i i- ZZt r ¿:
-e: ne- -j¡-!s,eí e _5¿rì ;es;r?t :.,ei ,vc.1e¡ le\/re.ri



Het is belangrijk om nu le weten te komen welke stoffen waaruandaan komen, waar
terechtkomen en wat de effecten van deze stoffen zijn op de gezondheid. En'op basis
daarva n gerichte verbe termaatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al in gang zijn
gezet. Er worden dus op alle fronten stappen gezet om te werken aan e€n gezondere
luchtkwaliteit in de lJmond
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':.' :, :



li,
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Hoi Haydar.

Met vriendelijke groet,

1940 AL

donderdag 25juni 2A20 17:45

E

Eeannruoording vragen Dþ6 over KtO-rapport
Eear'ltwoording vrðgën D66 over KIO - rapport.docx

vá]íj vraag 2 en 3 toegevoegd.:ì 1 . _ _



Concept beantwoordíng vragen D66 over KIO-rappof

ls het rapport door de GGD toegezonden aan het college?
Nee De GGD heeft net rapport op d¡nsdag iô lr.¡r-i cn: 13 CC rur cpenbaa r genaakl
Vooraígaarc daaraan ¡s het op nnaandagn"iddag aan de portefeuiilehouderi Gezondheid van
de regio Kennemerland gestuurd

Zo ja
a. wa€rom is het rapport niet toegezonden aan de raadsleden en zijn de
raadsleden níet geïnformeerd over de stevige conclusies uít het rapport?
b. waarom zijn onze ínwoners niet geinformeerd over de conclusies uit het
rapport?
c. waarom is er, gezien de bevindingen uit het rapport en de onrust die het
rapport te weeg brengt in de samenleving. geen bestuurfijke reactìe
geforrnuleerd door het college?

Zo nee:

I Hoe is het mogefijk dat het coilege niet op de hoogte is gesteld van dit rapport? l

De actualiteit {een þericht in de Volkskrant waarin gesuggãreerd werd Aat rr'ei rapport onder
Ce pet worCt Eehouden) heeft de GGD doen besiui-ten aiie wiiken uun rtei *"rori'.'' --

voofgestelde lraiect vrcor publicatie. ln cat tra.rect zou het Íapporr eerst in het Amblelijk
Overleg besproken worden en Caarna gepresentee''c uvo.den aan de Bestuurscom*iss,"
Publieke Gezondherd op 2g juni a.s.

2. Hoe duidt het college dé.uitkomsten van het rapporl?
Het college heeft de uitkomsten van het KIO-onderzoek besoroken. (We wachten e€rst de
Þesprsk¡¡g n':et de GGD af in de bestuurscommrssie ) (moet dat taatite eruit?) 

- - - -

3. Op welke manier is het college voornemens om onze inwoners in Wijk aan Zee en
Beveruijk te informeren?
Het coflege zal de tnwoners brnnenkort informeren met een brref betrelfende het Jroces

4. Op welke wi¡ze neemt het college regie op drt complexe dossier? En op welke wijze
wordt de raad hierover geìnformeerd?

Het rs beiangrilk om te kijken weike ven¡olgacties nodrg zijn op basis van drt rapport. Dat
gaan we bespr'eken rn de Bestuurscomnïssie Pubheke Gezondheid en Maatschappelijke
Zorg sarner: r'et ce GGD Daarnaast vrndr op dit mcrnent het RlVfvl gezor-dherdscndeäoer
Siae:s is er sen V sie Gezcecheic en -ucitk,¡ialile¡l /t¡---kl(er pr-cvrncre) in ce nraak en liot er
een corceptprograrrna Tata Sieel 202A-2!5C Sa¡:"er''ruerkêrì aan een gezonder.e en uéiliEe
lJrnor^d (i;'erker Pr-ovincrel Bi, aile Cire s¡u"' gezondheiC voorop
De Vis¡e GezcndherC en L.¡cirlkwaiitert rs sndeí ardere ce reEionare ,iblrerk,og van net
lardelijke Scncne Luchi Akxoord iSLA, trerker Qn^gs,rinEsdier:st i.jn^ond).

Het cor:ceprprogra'rlr:a Tata staei 202c-20s0 rruordi rn septeñber tijdens de
l-ir¡onCcommissie met de raad besprcker,.
lia de zcrr'er zi¡r-, Ce eersle ¡esultalel oeKerC var nei ,llri'!r,t cnderzcek. Deze zutien mel Ce'aao worce.- gedeerd
3e ptanning van de \r'lsig Qg¿.f,¡dherd an i_uCitk¡¡a,iter'ìv¡rdt ,ra Ce zgrner me: de .aaC
EedeelC.
le;JrÎcncjçereen:erì 9r. 1,:3r:vracie ^eobe. ??^ )ío,,,9.S..-.r-t3 -ìaat îe.. î !nrsi3rre ìîet
iêt. t272Qk. l-- .,ll S.,n ,;ri ,,¡e.k3r 'r:e,- je^,eCS;;.-,1:13 ?Af îe,K. ,3C <;r:e':r*,jrr Za; :-reí
-rÊi ^Af Tri-,Sl31- e ,.en EeSt,'?< a,,=t ù2.7e. le,i Cefi
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Van:
Ver¿onden:
Aan:
Onderwerp:
Eijlagen:

Bedankt voor jullie beantwoording hienran!

i 2020 23.21

ntwoording vragen D66 over KIO-rapport
Bean¡¡roording vragen D66 over K iO - rapporl.docx

don

Hoi

ffi,; downloaden

Verzonden:
Aâ

Outlook voor iOS downloaden

juni 25,2020 11:18 PM

Ond!rurerp: Fwd; Beantwoording vragen D66 over KIO-rapportr-
Zie hierbij ter info de beantwoording van de D'66 vragen die Haydar vanavond mondelíng heeft toegelicht.
lk heb het gevraagd aalli.trlqft via !e livestream meegekeken) en hij heeft volge-ns traar deieantwoording
op dezelfde riranier aang@n als bi¡gaande beantwoording.

Groet,D

trir
Van

donderdag, juni 25, 2020 5:45 PM
Aan: Erol, Haydar
CC:

eantwoording vragen D66 over KIO-rapport
Hoi Haydar,
Bijgaand ons concept beantwoording. lk heb de input va
Met vriende

m un icatieadvise ur
8ed rijfsvo ering/Team Advies, gerneente Beve rlvi jk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Üt¡ vraag Z en 3 toegevoegd.

aanr^/e



Concept beantwoording vragen D66 over KIO-rapport:

ls het rapport door de GGD toegezonden aan het college?
Nee De GGD heeft het rapport op dinscag 1s juni o.n i 3 00 .lur openbaar genaakt.
Voorafgaand daaraan is hetop maandagrniddag aan de portefeuillehouderJ Gezondheid van
de regio Kennemeriand gestuurd

Zo ja
a. waarom is het rapport niet toegezonden aan de raadsleden en zijn de
raadsleden niet geinformeerd over de stevige conclusies uit het rapport?
b. waarom zijn onze inwoners niet gerhformeerd over de conclusies uít het
rapport?
c. waarom is er, gezien de bevindingen uit het rapport en de onrust die het
rapport te weeg brengt in de samenleving, geen bestuurlijke reactie
geformuleerd door het college?

.Zo nee:

! Hoe is het mogelijk dat het cotlege nièt op de hoogte is gestefd van dit rapport?
De actualítert ieen bêflchl ín de Volkskrant waarin gesuggéreerd werd dat hei rapport onder
le pel wordi geirouder:) ¡eefi de GGD doen besh.¡iten af te wijkec van het eerdeu
voorgestelde traject voor publicatie. ln dat traject zou her rappo'1 eerst in het Ambtelijk
Overleg besproken worden en daarna gepresentéerd wórden aan de Bestuurscommiss¡e
Publieke Gezondheid op 2g juni a.s.

2. Hoe duidt het college de uitkomsten van het rapporl?
Het college heeft de uitkomsten van het K|O-onderzoek besproken. (ìtr/e wachten eerst de
besprsk¡¡g met de GGD af in de bestuurscommrssie ) (moei dat laatste eruit?)

3. Op welke manier is het college voorriemens om onze inwoners in Wíjk aan Zee en
Beverwijk te informeren?
,i-{et collége zal de inr¡¡oners binnenkort inforrneren nîe( een brief betreffende het proces.

4. Op welke wuze neemt het college regie op dit complexe dossier? En op welke wijze
wordt de raad hierover geinformeerd?

l'{e: ¡s belangrr¡k or:r te kijker vrrelke vervolgacties nodrg zrjn op basts '/an dit rappori. Dat
gaan '/úe bespreken in de Bestuursccnn'ìrsste Pubtieke Gezondheid en fulaatschappelrjke
Zcrg sa;'nen rnet de GGD Daarnaast vrndi op dit ,"noment rret Rlrlful Eezondherdsondeãoe¡
plaats, is er een Vis¡e Gezondheid en Luchlkr¡¡alrteit (trekker Prcv¡ncie) in de maak en ligt er
een conceptprcgrernna Tala Siee¡ 2A20-2ASC. Samenwerken aan een gezcndere en veilige
,¡rond (Ìrekker Prcvincie: 3r1 aile dí.e staai gez:nd¡erd r¡ocrcg.
De Visie Gezcndheid en Luchtkwa[teit is onCer anCere Ce regronaie uitwerking van het
landelijke schorre Lucht Ar<koord (st-4, irekker ocngevingsdrensl iJn ond)

.iei :occeptprcg:'a,Tna iata Steel 2CZC-225C i/crit ,n secter-1Þer ti¡dens da
iiììocdÇcl"rn,ss e î'et le ,aad bescrcran
i\a le zcmer ziJn de eersie resultaien beKe¡d ,an rìe: RiVtvl :ccerzcek Deze zullen ¡r.et je
¡aad r,vor3en çeCeerd
De:larnriîE .1at^ :3 7¡isi3 Grlt:i^q-e c e- -,c,^li,¡;e.r::ti ,ì/crci 1a je z:ìrrer,r-nei de.3ac
Eece";C
)e ,-r:Or'CE8rì€j:f.3., er- jû iifv'í.C,e feCO?r^ 3erì aíe¡ rêaSlLUt-3 ¡aa, l-et r-i i^rSter-.e rlret
lei ,,9r::ek or:- :e: -î.,ù -'. ,',e.k3n ,^ eea ;e:,edsie¡ c¡te ja-¡:;< jc <;r.i.¿r lgir-,1r^ zai ¡ier
-e¡ -e: .a .¡slrl!-e ?e. JeS:i?( l,¡gr ,ra::g^ Çe ,r;¿¡a
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Het ìs belangrrjk om nu te weten te korren welke stoffen lr/aarvanctaan komen, waar
terechtkomen en wat de effecten van deze stoffen zijn op de gezondherd. En op'basis
daarvan gerichte verbetermaatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al in gang zijn
gezet. E¡'worden dus op alle fronten siappen gezet orn te werken aan een gezondere
luchtkwaliteit in de tJmond
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

2020

Beantwoordi ng vragen D66 over KIO-rapport.
Eeantwoording vr3gen D66 over KIO-rapport.docx

Zie de bijlage. De tekst is niet aangepast n.a.v. telefonisch contaci rnet Haydar. Haydar heeft het ook zo opgelezen
tiidens 

¡fflfig 
afgerope n do nderdag,

-

Vezonden: donderdag 25 juni 2020 77.45
Aan: Erol, Har¡dar <H.Erof @beven¡vi

rwerp: Beantwoording vragen D66 over KfO-rapport

Ho¡ Haydar,

.,'.,.. :, Bijgaand ons çoncept bearrtwoording. tk heb de input va

Met vrÍendelijke groet,

dviseur
Eedrijfsvoe ríng/Team Advies, temeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

aanwezig:



t---2

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

2020 13:15

RE; Erief inwoners GGD ondeaoek

regenmijheeftHaydar8ezegddatdememo"u'_)inputwas.

Met vriendelíjke groet,

-

Communicat¡eadviseur
Be d rijfsvôe ri ngÍ eam Advíe s, gem eente g eve rwíjk
Postbus 450
l94O AL Beverwijk

Vezonden: 2 13:12

: RE: Brief inwoners G onderzoek

Volgens mij is dit ook niet hetgeen wat Haydar ín de raadsvergadering heeft toegezegd Het rnoet toch echt een bríefworden over het proces?

{-

Ver¿onden: donderd ag 2 juli 2020 L3:09

Onderwerp: RE: Brief inwoners GGD onderzoek

Hoi.

lk heb het effe gecheckt: het is B2-niveau.

We hebben het project Hollt
De pro,rincie loopt volgens m

nd:e fuchtcn. waarbíj bewoners ¿elf ee. r.lrefer in de tuin hebben
íj momerrteef alle vergunningen nd

r\1et,/riendelijke groet.

-

Com mu nicatieadviseu ¡-



Bed rÍjfsvoerin g/T e am Advíes, gemeente Bever,¡¡Íjk
Postbus 450
1940 At Beverwíjk

aa nwe¿¡g

2020 12:54

Onderwerp: RE: Erief inwoners GGD ondezoek

s dit 81 niveau ?

jullie een voo rbeefd
De overkapping bij slak n ts een te gemakkelijk voorbeeld
Maar is er nog iets anders ?

Met vriendelijke groe t,

-

, BefeÍdsmedewerker wmo en publieke gezondheíd
Sociaal beleid, Gemeente Beveruvíjk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

rel: 0251 256

donderd 2O2O 71.:34

Onderwe inwoners G onderzoe

lìamac

Een eersrè opzet van de brief aan alle inwoners
lk heb daarbrj ¡ssr goed gekeken naar de brief
De kracht van herhalen . .

Graag jullie feedback.

fulei vriendei!ke grcet,

u"Ù antlvoord op vragen Ðorpsraad Vr/r1k aan Zee

,t ..
.:--'

oncernconircì
Gecneenie Sever,v'ik
Postbus 450
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Van:
Verzonden:
Aarr:

'Hìerbìj !e
Als je'nog

Bedri¡'fsv.Oeri

Postbus 45O
¡940 Ar

9 juti 202A 15 a6

èn A'brief bewoners,kanke

Q&A,..W¡Lü het doorzerten
iets miiç hoor ík het graag.

KCC? lk weet nogit welk mailadres ik mqet geb-ruiken; ,

:.

A brief

naar het

¡es, gemeente

l



ct
r0 i 2020 15 29

o en A brief bervoners ka¡kerincidentieonder¿oek
Q en A t¡rief bewone'.s kankerincidehtieondezoek.docx

-O
Naar aanleid¡ng van de telefoontjes over de brief die de bewonèrs vandaag ontvangen hebben, nog wat
aanvullingen op de e&4. - ,Y

.:

Q: wat gaat de gemeente nu dben?
a: we zijn bezig rnet r,e:t ont*ìtt"len van gezondheidsbelerd. Dat doen we sarnen met de regio.
Q: in de brief zegt u dat r¡ in gesprek wílt blijven met de inwoners. Hoe gaat O.t geO"r.*nf ' 

-

A: we ooteren nu de vragen die binnenkomen. Als er behoefte aan ¡s, dãn organ;uru; we na oe zomer een
informatiebijeenkornst voor de inwoners.

Graag namen en e-mailadressen en/of tel.nrs. noteren va,t mensen die vragen hebben, ¿odat contact opgenomen
kan worden. Wel aangeven dat dat waarschijniijk eind augustus wordt Dus níet meer doonverbinden met
commun¡cat¡e.

Met úríende¡ijke groet, '

municatieadviseur

Van:
Verzonden
Aan:
CC:

VT

8ljlagen

8èdríjfsvoeri ngfi e am Advies, gemeente Beven¡v ijk
Postbus 450
194O At Eeverwijk

202O 75:46

: Q en A b¡:ief bewoners anker:i

*o'O
Hierbij de Q&4. w¡l jij het doorzetten naar het KCC? lk weet nooit wetk mailadres ik moet gebruiken
Als je nog ¡ets nrist, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

ir;mmunicatieadviseur
8ed ri jf svoe r, r'ìB/Te am Ad,¡ ie s, gerneen te Bev e r,,vi jk



Postbus 450
1940 AL Beveruíjk

{1



Q&A brief aan bewoners n.a.v. Kankerincidentie onder¿oek GGD

Q- waar kan ik het GGD-rapport over Kankenncidentie 2oo4-2otg vinden?
A: op de website van de GGD onder Nieuws staat een bericht en'daaronder een download
naar het vollçdige rapport (link: httos.i¡,vlrn¡¡.qodkennernertand nilnieuws/2020106iGGD-
Kennemerlañd-raooorteert-qver-ka n ker-¡ n-Oe-?

Q; ,wat,heeft dê GGD,ondezocht?
A: De GGD heeft onderzocht hoeveel gevallen van kanker voorkomen in de regio per
gerneente, uítgesplitst naar geslacht en leeftijd etc. Gekeken is welke soorten ¡ret meest
voorKofûen en of dat meer of minder is dan gemiddeld in Nederland,. .

Q: geeft de GGD ook aan wat de oorzaken zijn van de verschiflende typen van kanker, zoals
bijvoorbeeld longkanker?

:1: ryeP 
de GGD heeft niet onderzocht wal de oorzaken zijn en waarorn bepaalde, typen'

kanker in de ene gemeente meei voorkomen dan in de andere

Q: Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?
A: De inventarisatje van kankerin de regio Kennernerland is onderdeef van delGcD-taak om
de gezondheid rran bewoners van de relio regetm"ig ìn orãrá tËli"^g;;. --

Q: Hoe heeft de GGD vastgesteld hoeveel gevallen van Kanker er ziin?
A; Dit rapport bevat gegevãns van de Nede?landse Kankerregistratie sver dè incidentie en
prevalentie van kanker in de GGD-regio Kennemerland over dè registratieperiode 2004-
2018. De.incidentlé is het optreden van nieuwe gevailen van kankãr. Ðe.pievalentíe is het

"l:t?lmensen.bij 
vr4íe lijctens de regrstratieperioãe de diagnose is gestetC en die 

""n 
f'"t uioO

van de regrstratieperiode nog in leven zijn.

Q. Wat zljn de uitkomsten en Wijk aanZee?
A: hiervoor Op de site

Vragen en ant'¡¡oorden over de lJmond en gezond heid ziln te vinden op GGD-site:

Link naar persbericht GGD over Kankerincidentieonderzoek rnclusief downlpad Rapport:
blllBg:¡.¡Www.oqdkenneqrgttand.nl¡nreuwsi2020l06iGGD-Kennemertand-raooortqert.óver-
kanker-rn-de-reqþ

Lrnk naar O&A van GGD over Luchtkwalrteit in de lJmond.
-tn-

iimond

Q&A R|VM:rapport.ever uttrafijn stof in de lJmond:

Q: waar kan ik het rapport vinden?
A: er staat een link naar het rapport op onze s¡te van de gemeente Beverwr¡k bij het
persbericht:
htlos i;l¡¿'t{v Þevg¡¡yrik nl.'in,'vocers-oqqerremers,e1eu' 4 i 5?3i rte¡¡i'ri,¡.-r:.oncçrzoek-
raar-ultraf'ln-siof-rn-Ce-rrnrOnC E57I t hin l

O: waarom is drt cnderzoek r,itgevoerd?
A: de provincie Noord-Hollarrd heeft opCracht geQeven voc¡ drl onderzoek naar aanlerdrng
varT vrageû van oe,¡/.o.ners, brj ce bi¡eenkornst in V1i iik aan Zee over de grafretregens





Van:
Ver:onden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Eroi, Haydar
woensdag 24 luni 2Q20 12:52

FW: Dorpsraad Wijk a.¡n Zee over GGD rapport
2020'06 8u1 : Dorpsr¿ad waZ over GGÐ raoporr t.2).pdr: verkraring DorÍ:sraai wijk
aan Zee nav GGD rapport cver kanker 200a-201g.pdf; Butage 2 toefichiing op
ersen 23 ;unr 2O20.pdf

Beste dames,
Hier zijn de vragen van Dorpsraad Wrjk Aan Zee. Er wordt verwacht dat wi¡ ze binnen 4 weken hierop
antwoorden
Groet,
Haydar

Vån
<b€stuurssecretariaat@beverwíjk, nt>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 09:26
Aan: College <College@beverwijk. nl>
Onderwerp: FW: Dorpsraad,Wijk aan Zee over GGD rapport
Beste collegeleden,
Hier.bij doe ik juflie, op veizoek

ens Bestuurssecreta riaat

tliä15*'
Eestu urssecretaresse /
Eedrijfsvoering/ Team Services, Bemeente Beverwijk
Postbus 450
194O AL Beverwijk

' Act ue le on tw íkke I i n q e n zorqen toffis voor veronderingen in de ogenda von de burgemeester
ku¡tnen doardoor op ¿eer ko¡te term nog LUij vrogen htervoor uw begrÌp

dinsdag 23 juni 18:09
Aan: Bestuurssecretariaat ibestuu rssecret¿riaat@ beverwijk.nl>
CC:

Dor sraad Wi aan Zee over 6GD rapport

Craag e-mríl met bij iraaronder een brief. doorsturcn aan burgemeester en wethouders.
Bij voorbaat d¿nk.
Ifet

sec-ret¡¡n\- Dorpsraad Wi-ik aan Zee
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van.de GGO ¿èeI 'hebben 
Òntvången en





iti

v!¡e ß¡¡! ,|lnt,

ilieu ¡n z¡in iportefeuille

8evÀnrvrjk en wa¿kt dat :

. Vân;de.inWoners.

Dor,psraad Wijk aan
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Dorpsraad Wt¡k aan Zee

longkanker komt27% meer voor ín de gemeente8everwijk. , , . :

De Oorgsryodls zeer verontrust over de uitkomsten van þet kanke¡ropþort

De Dorpsraad lVijk aan Zee is zeer verontrust omdat longkanker in Beverwijk en Wijk aan
Zee, zowel bij mannen als vrouwen, 27Yo meer voorkomt vergeleken met het gemiddelde in
Nederland. Het GGD onderzoek gaat over de periode 2094-2018. Er is in het onderzoek
rekening gehouden met de leeftíjdsopbouw maar nog geen onderscheid gemaakt tussen
postcodegebieden binnen de gemeenten met meer of'minder luchtvefontreiniging. ln de
longkankercíjfers is ook de Socíaal Ecsnornische Status {5ESl van de gebíeden nog niet
meegeRomen. De SES zegt wat over rookgewoonten.

Het vandaag gepubliceerde rapport is een vervolgstudie. Het RIVM heeft de data van de
vorige kankçrregistratieperiode (1989-20031 wel met de twee bovengenoemde specificaties
geanalyseerd (in 2009). Het instituut constateerde toen dat longkanker 33% vaker
voorkwarn in de tien postcodegebieden met de meeste luchtverontreinígìng van het
hoogoventêrrein in vergeliiking rnet l*ger befaste gebieden, Wanneer re'kening werd
gehouden met de rookgewoontên {correctíe voor roken via 5€5} bleek longkanker in deze

¡waarbelpste postcodegebieden (in W¡ik aan Zee, Beverwijk en een.ppai in Velsen) nog
stgeds Z2/o meer uoor'te komen. Dat longkanker in het woongebied vlakbij de staa,lfabr,Íek
zoveel meer uoofkornt over zo'n lange periode {bijna,dertig jaar} baart ons grote zorgen.

Rok-en is geen aannemelijke oonaak voor de extra gevallen van longkanker

ln dit€GD-onderzoek wordt Eeverwrjk (41.O00 inwoners) vergeleken met Haarlem
(inr,vonertal: 235.û00). Ðe mate waarin longkanker: voorkomt ín Haarlem is echter relatief
fager (+9% bij mannen en +22Y" bij vrouwen) ìn vergelijking met Eeverwiik (+2791: bij mannen
en +27Vohij vrouwen).

Het is echter veel logischer om de lJmond-gemeenten, rnet vergelijkbare SES en inwonertal,
onderling met elkaar te vergelijken als het gaat om het gevallen van longkanker. Volgens het
CBS is de 5E5 van Beverwi¡k vergelijkbaar met die van l-leemskerk. De 5ES van de gemeente
Velsen is ïager (en dus meer rokers) dan:die van'Beverr,vijk. Echter in zowef Velsen al¡
Heemskerk komt 'longkanker níet verhoogd voor. Wanneer roken de oorzaak van de extrÐ
longkanker zou ziJn geweest dan ¿ou je verwachten dat met n.*" ¡n ger-neeníe Velsen ,

(ínclusief ilrnurden) en in Heemskerk een verhoging van longkanker te zien was (net als in
Beverw[jk]:.Waslom loopt Beverwilk zo uit de pas? Met de overheersende ihistorische)

VERKI¡RING DORPsRAAD WUI( AAN ZEE

NAV GCD.KANKERONDERZOEK REGIO KENNEMERT.AND 2OO4 -20i8
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FW. Gesprek Dorpsraad inzake brieven

Van: "[:rrrl. lla¡rlail' .rlt l,¡!-<dts!!¡!ik.!_!-' :

I)atum:'14 iuni l0l{) trrir l9:5i:10 CIrS'l-
Aan: t'ollcgc -:(',illcgc ri ilercrs iik.JrI>

, Ond e nrtcrp:. Frv : (ìcsp rc.l5 I)o rpsraa{,inza ke b rier:cn

Eest uurssecreta r¡a at

Vef¡onden:
Aan: Erol, Haydar

' Onderwerp: FW: Gesprek Dorpsraad inzake'brieven

tl.ryda r.

Zir-'ondr:rltt'¡ancji, rn¿ìl var¡ rle Dorpsraad. Wil ic dat ikdr'm¿il ook naar Martiln en 5ergc ¡tr.¡t¡r, of
nrem.iit zrlf contact mct hr:n opì
lk'hoor het graag v;rn ¡e. Dank te wgl.

Met vnr' ndt,lilkt' groet,I,
Bcst rlu ri; cc rL,lJ rc ! )('
-ie¡ r¡ ACVrt:r, B rlr lr-jt,!ì iìì iJe v¿:rivr,<

¡r¿.,15.,5 .1.r.J

iÐ40 
".t 

li.'ri'r.r',r

Ver¡onden: woensdag 24 ni 2020 17:00
Aan: Bestuurssecretar¡aa

Onderwerp: Fwd: Gesprek Dorpsraad inz¿ke brieven

\,t:c'r,raardcrex ds uitirr)diging'voor !'cn:gÈsprek,rnet burgcnteeslcr Sntit cn wctht¡utlcrs [']rril
crì lrcrfaro (Ì\'crdc br:icl-cn hiilagcn dic rvii hcn gisteren hcbhen krcge'zrlndcrì:

I)c f)orpsr'aud ltcc{i in dr:zc bricf'ccn aantal l'ragcn sesteld en rvii uillc¡t hìcrol'cr stailg nrÈl

Iret collegc van gcdachtcn rvissclcn. \\'c hcclrtcn cr cchtcr aan dat hicr cc¡r schrilìcliikc
rcucric alrt tell prorrtlsl¿rg ligt. tlus tl¿t dis o.i. uan ltct gesprck \r'()ral'nì()L't gixtll. l)rttt liikt dc
tclrrriin ru¡r hcdcn tot ì itrli ¿urrt tlc korlc kanl.



t(, /\

\\'c ¿iert dc schrilie'l.ijke rcactic op onzLr bricf van 2i juni .il. gr:aag icgcmoùt cn zicn otrk uit
naal hr:1. gcsprck rrat daaruit kan volgcrt.

Ìvlct har¿el rjkq grtr[:, :.n,'
Vr¡orZiltgr Dorpsrurad' \&.ijli

I lcl gc¡¡rt'¡'k L.ttr ¡>l.r.rt.r indl'tt ,'¡' r r'ütlrrl l)ì jrrlr*l!1]-1i ,,lll lfjtj_g¡¡'.
.'\lìr.rrtLe lrik r'ln ltcl lilnlirl prrr,)ntlÌ l\.1¡ì 11.:1 '¡çr¡rlrL ¡rlu;I'rirt.len.r¡r 11¡1

'starlhuis ol cc¡ì iriÌ(lrl-e [r)ù;ltid- ¡.li; rr'lrlr,ct ,¡¡¡r [ìl\ \l t'e3clr.,

.Tk h,r,'r' glir.rg rrl.!lit. rìrrrlììùrlI r r¡i'r ti ncltil.l

!tci r ricn.lclilkc *r',rcl. ì

Ii,
. IJCrttttti.'ù!' l'ù[.tfL'\\'.'

: i.r:r \.ir,i.,. .:eiii:iirll. llct.;rrriil
' [', '5,i1.1¡¡ I i' t

-.'[,r¡r¡ \l ]¡3,,.',r,:,; :

\'trlsendc geschrevcn

Van: Bestuursse(:r€tari
f)ate: rvo 24 jun. 2{)20 l2:

c'ct: (ìcs e bri!'r,Ètl

(jr¿ial,ìrìJi' ik rlc l){
5uit. riç1i1ir1¡¡iç.¡.\!'rgL'lcl:rì¡lriì cn \\ctlrrrtrtir'l'llirrtl.¡r l-,ftrl tìl;l ,l.tnleitltrl. t;t't
¡ig 1,,tçgç.zrrr¡.lgn ht'ic.r.c¡1.


