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Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënten,

, doe ik u hierbij een verzoek om
informatie toekomen met betrekking tot de hieronder beschreven bestuurlijke
aangelegenhe id.
Cliënten zetten zich in voor het beschermen van de natuur-, milieu - en gezondheidsbelangen
in de regio Haarlem , Bloemendaal, Velsen en Beverwijk (IJmond/Noord - Holland) , onder
andere door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling . De gevolgen
voor het milieu van de inrichting(en) van Tata Steel te IJmuiden hebben in dat verband haar
volle aandacht . Onder Tata Steel verstaan cliënten in dit verband alle personen indirect en
direct verbonden aan Tata Steel, zoals functionarissen , directeuren , medewerkers,
aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, handelsvertegenwoordigers, rechtsopvolgers
en rechtverkrijgenden.
In dit verband willen cliënten alle informatie van de afgelopen 10 jaar ontvangen m et
betrek king tot de inmenging van Tata Steel bij de totstandkoming van onderzoeken en
rapporten over de gezondheid van personen in de omgeving van Tata Steel, waarbi j u direct
of indirect betrokken bent geweest . In dit kader wensen cl iënten alle communicatie, zoals
brieven en e-mails, gespreksaantekeningen, interne memo's en andere documenten te
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ontvangen, ook voor zover deze betrekking heeft op concept-rapporten of concept
onderzoeken.
Ook wensen cliënten te beschikken over alle informatie - zowel intern als extern - met
betrekking tot het rapport Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland
2004-2018, verschenen in juni 2020 en de wijzigingen die zijn aangebracht in de eindversie
van het rapport in relatie tot de conceptversie, zoals bijvoorbeeld correspondentie en
achterliggende memo's. In dit kader wensen cliënten in het bijzonder te beschikken over alle
informatie met betrekking tot de toezegging van de provincie Noord-Holland om onderzoek
te doen naar inmenging van Tata Steel bij de totstandkoming van het rapport.
Cliënten wensen de stukken bij voorkeur digitaal te ontvangen.
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Betreft: beantwoording Wob-verzoek

Kenmerk
1499117/1540896

Geachte heer

,

In uw brief van 25 september 2020, ontvangen op 28 september 2020,
heeft u namens diverse stichtingen en particulieren, informatie verzocht
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U vraagt concreet om “informatie van de afgelopen 10 jaar met
betrekking tot de inmenging van Tata Steel bij de totstandkoming van
onderzoeken en rapporten over de gezondheid van personen in de
omgeving van Tata Steel, waarbij u direct of indirect betrokken bent
geweest.”
Tevens vraagt u om “alle informatie - zowel intern als extern – met
betrekking tot het rapport Incidentie en prevalentie van kanker in de
regio Kennemerland 2004-2018, verschenen in juni 2020 en de
wijzigingen die zijn aangebracht in de eindversie van het rapport in
relatie tot de conceptversie, zoals bijvoorbeeld correspondentie en
achterliggende memo's. In dit kader wensen cliënten in het bijzonder te
beschikken over alle informatie met betrekking tot de toezegging van de
provincie Noord-Holland om onderzoek te doen naar inmenging van
Tata Steel bij de totstandkoming van het rapport.”
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van
6 oktober 2020, kenmerk 1499117/1504052. In deze brief is tevens de
beslistermijn met vier weken verdaagd tot en met 23 november 2020.
Daarnaast is u medegedeeld dat het deel van het verzoek dat ziet op
informatie met betrekking tot het rapport incidentie en prevalentie van
kanker, berust bij GGD Kennemerland/Veiligheidsregio Kennemerland.
Nu u ook daar een verzoek heeft ingediend over deze informatie,
hebben wij doorzending op grond van de Wob achterwege gelaten.
Verder merken wij op dat een “toezegging van de provincie NoordHolland om onderzoek te doen naar inmenging van Tata Steel bij de
totstandkoming van het rapport” Incidentie en prevalentie van kanker in
de regio Kennemerland 2004-2018” door de provincie Noord-Holland
niet is gedaan. Dit rapport is van de GGD Kennemerland en het is een
rapport voor de IJmond gemeenten. Het is daarom niet aan de provincie
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Noord-Holland om een dergelijk onderzoek te doen. Vermoedelijk doelt
u op het jaarlijkse Datarapport Luchtkwaliteit IJmond 2019. Wij hebben
wel onderzocht welke bijdrage Tata Steel daarin heeft geleverd. Zie
daarvoor verderop in deze brief.
Naar aanleiding van uw verzoek is binnen de provincie gezocht naar
onderzoeken, rapporten/rapportages en soortgelijke documenten. In dit
verband merken wij op dat de inventarisatie zich heeft toegespitst op
documenten waarbij sprake is/is geweest van inmenging in de zin dat
Tata Steel hier ongevraagd invloed op heeft willen uitoefenen.
Daarnaast moet het gaan om onderzoeken en rapporten die iets zeggen
over de “gezondheid van personen”, moet de provincie direct of indirect
betrokken zijn geweest en moet het rapport of onderzoek van de
afgelopen tien jaar zijn.
Wij hebben over deze periode één rapportage over de gezondheid van
personen gevonden waar de provincie bij betrokken is geweest
(opdrachtgever) en waarbij sprake is geweest van een poging tot
dergelijke ongevraagde inmenging/beïnvloeding door Tata Steel. Dit
betreft de rapportage Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk
aan Zee van het RIVM. Het ging hierbij om het onderzoeksvoorstel en
het definitieve rapport. Het RIVM is hier niet in meegegaan en de
documenten die het betreffen zijn reeds openbaar. In dit kader
verwijzen we naar de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/documenten?search=grafietregen&document_type
=All&onderwerp=&page=%2C%2C0
Dit is daarmee het enige onderzoek dat onder de reikwijdte van uw
Wob-verzoek valt. Nu de documenten die hierop zien reeds openbaar
zijn, is de Wob niet van toepassing.
Ten overvloede hebben wij hieronder nog een aantal andere
onderzoeken opgenomen die met enige regelmaat in de publieke
belangstelling staan.
Gezondheid in de IJmond door het RIVM
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en loopt nog. Naar
aanleiding van een eerder door u ingediend Wob-verzoek is reeds de
offerte en opdrachtverlening openbaar gemaakt. Zie ook
https://www.noordholland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2020/Wob_verzoek_Bea
ntwoording_inrichtingen_Tata_Steel_28_augustus_2020. In het
bijzonder de documenten 30 tot en met 35.
Dit is een onderzoek over (onder andere) de gezondheid van personen,
waarbij Tata Steel een reactie heeft kunnen geven. Zie document 16 en
17 van uw eerdere Wob-verzoek. Hier zijn echter vooraf afspraken over
gemaakt. Van enige ongevraagde inmenging is geen sprake.
Jaarlijks Datarapport luchtkwaliteit IJmond
In de IJmond staat een luchtmeetnet (luchtmeetnet.nl) van vijf vaste
luchtmeetstations met hoogwaardige meetapparatuur. Onder meer fijn
stof, geur (waterstofsulfide/H2S en zwaveldioxide/SO2), stikstofoxiden
(NO/NO2) en verschillende zware metalen worden doorlopend gemeten.
De gegevens van het luchtmeetnet zijn voortdurend live in te zien op de
website van luchtmeetnet.nl. Jaarlijks wordt een datarapportage
opgesteld, het Datarapport Luchtkwaliteit IJmond.
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Dit datarapport is geen onderzoek naar de gezondheid van personen en
van ongevraagde inmenging is ook geen sprake. Tata Steel is ten
behoeve van dit rapport om commentaar gevraagd omdat zij eigenaar
zijn van een luchtmeetstation (locatie Bosweg) dat voor dit rapport
gebruikt wordt. De provincie Noord-Holland wil de onderdelen van dit
meetstation aan de Bosweg die gegevens verzamelen voor het
luchtmeetnet van Tata Steel, overnemen om zo het vertrouwen in het
luchtmeetnet en de jaarlijkse rapportage te vergroten. De
betrokkenheid van Tata Steel bij het luchtmeetnet en het jaarlijkse
Datarapport luchtkwaliteit IJmond kan daarmee worden beëindigd.
Om u toch meer inzicht te geven in de totstandkoming van het
datarapport hebben wij voor de volledigheid een reeds eerder
opgestelde tijdlijn bijgevoegd waarin is weergegeven hoe het
Datarapport Luchtkwaliteit IJmond 2019 tot stand is gekomen en welke
bijdrage Tata Steel daarin heeft geleverd.
Pilot samenwerking Enose-netwerken Tata Steel en Provincie
Noord-Holland
Dit is een pilot waarin Tata Steel en de provincie samenwerken bij het
gebruik van elkaars Enose-netwerken. In dat verband is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Zie voor meer informatie:
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Ge
urgegevens_eNose_netwerk.
Deze samenwerking is dus geen onderzoek naar de gezondheid van
personen en van ongevraagde inmenging is eveneens geen sprake.
Mocht u naar aanleiding van onderhavige brief nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is
genoemd in het briefhoofd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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