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Kenmerk

Geachte heer

,

Op 10 november 2020 hebben wij van de GGD Amsterdam uw verzoek
om informatie ontvangen van 12 oktober 2020. Namens diverse
stichtingen en particulieren verzoekt u informatie over de
totstandkoming van luchtkwaliteitsrapporten.

1524097/1546471

Uw kenmerk

U verzoekt concreet om 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 laatst
verschenen luchtkwaliteitsrapport voor de regio IJmond.
Bij brief van 3 december 2020 hebben wij de ontvangst van uw verzoek
bevestigd en de termijn waarbinnen beslist dient te worden verdaagd
naar 5 januari 2021.
Uw verzoek ziet op informatie die inmiddels bij brief van
9 december 2020 (kenmerk 1499117/1540896) aan u is toegestuurd.
Eén onderdeel van deze brief betrof informatie over het jaarlijkse
‘Datarapport Luchtkwaliteit IJmond’. Om u meer inzicht te geven in de
totstandkoming van het datarapport 2019 hebben wij daarbij een
tijdlijn gevoegd, waarin is weergegeven hoe het datarapport
‘Luchtkwaliteit IJmond 2019’ tot stand is gekomen en welke bijdrage
Tata Steel daarin heeft geleverd.
Wij menen dat hiermee reeds tegemoet is gekomen aan uw verzoek en
volstaan daarom met een verwijzing naar deze brief.
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.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

dhr.
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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