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Geacht College,

Namens cliënten, Stichting IJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair

gevestigd te Leiden,

, wonende te Bloemendaal,
,
, allen wonende te Beverwijk en
,
,
,
en
allen wonende te Wijk aan Zee, doe ik u hierbij een verzoek om informatie toekomen
met betrekking tot de hieronder beschreven bestuurlijke aangelegenheid.

cliënten zetten zich in voor het beschermen van de natuur-, milieu- en
gezondheidsbelangen in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Beverwijk (regio
ilmond/Noord-Holland), onder andere door zich te richten op het verminderen van luchten watervervuiling. Daarbij heeft de inrichting van Tata Steel, en de nadelige gevolgen
daarvan voor mens en milieu, hun bijzondere aandacht,
Het RIVM heeft de opdracht gekregen van onder andere de provincie Noord-Holland om
onderzoek te doen naar de gezondheid in de lJmond. Op dit moment wordt gewerkt aan
het derde deel van het gezondheidsonderzoek, te weten het onderzoek naar neergedaalde
stof in de Ilmond (depositie). Cliënten hebben vernomen dat er al een conceptversie van

het rapport beschikbaar is.
Het RIVM is kennelijk voornemens de definitieve versie van het rapport over dit onderzoek
half september te publiceren. Dit zou betekenen dat de onderzoeksresultaten pas na het
geplande Kamerdebat inzake de toekomst van Tata Steel op 9 september202L bekend
zullen worden gemaakt.
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Gelet hierop verzoeken cliënten met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) om openbaarmaking van de conceptversie (en eventuele eerdere versies) van het
rapport inzake voornoemd door RIVM verricht gezondheidsonderzoek met betrekking tot
depositie in de lJmond. De bestuurlijke aangelegenheid ligt, gegeven ook de belangen
waarvoor cliënten opkomen, in dit verzoek voldoende besloten.
Cliënten benadrukken aldus dat het verzoek thans louter ziet op de conceptversie (en
eventuele eerdere versies) van het rapport van het RIVM. Ook benadrukken cliënten dat
ingevolge het uitgangspunt van de Wob zo spoedig mogelijk op een verzoek moet worden
beslist, Mede ter voorbereiding op het aankomend Kamerdebat, en de mogelijke invloed
die zij in dat kader willen uitoefenen, dienen cliënten op de kortst mogelijke termijn over
het verzochte rapport te beschikken.
Cliënten merken volledigheidshalve op dat de omstandigheid dat het gaat om een
conceptversie van het rapport niet aan openbaarmaking ingevolge de Wob in de weg
staat. Volgens hen kan het in onderhavig geval namelijk niet gaan om het bekendmaken
van informatie die is verweven met persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van
intern beraad. Zoals gesteld, cliënten wensen alleen de conceptversie te ontvangen.
De opdracht van het RIVM ziet op het doen van onderzoek naar welke stoffen in de directe

leefomgeving van inwoners van de lJmond aanwezig zijn en wat dit betekent voor hun
gezondheid.l Zoals het RIVM zelf al aangeeft, gaat het onderzoek niet in op de oorzaken
van klachten of de reden waardoor er meer longkanker voorkomt in de lJmond.2 Het
(concept)rapport bevat aldus slechts onderzoeksresultaten en heeft geen samenhang met
eventuele persoonlijke beleidsopvattingen,
Daarnaast geeft het RIVM aan dat de conceptversie van het rapport wordt gebruikt om
huishoudens die zijn betrokken bij het onderzoek in te lichten voorafgaand aan de
publicatie en door Gedeputeerde Staten als opdrachtgever om zich voor te bereiden op de
publicatie en,3 De conceptversie van het rapport is aldus niet opgesteld om te dienen ten
behoeve van intern beraad om vervolgens te komen tot een definitief rapport,
Op voorhand kan aldus worden vastgesteld dat voor een beperking op de openbaarheid

vanwege het bepaalde in artikel 11 van de Wob geen grond is. Evenmin is sprake van
uitzonderingsgronden, onder andere zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder f van de
Wob. Het conceptrapport heeft de provincie Noord-Holland als opdrachtgever en primair
geadresseerde namelijk al bereikt en zij heeft aldus kennis kunnen nemen van de
informatie. Dit geldt eveneens voor de bij het onderzoek betrokken partijen, voor zover zij
al als geadresseerde van de informatie aangemerkt kunnen worden.

t

https://www.rivm.nl/tata-steel-corus/actueel, 14 juli 2O2L Verwarring over RIVM-onderzoek naar

oorzaken kanker in IJmond.
2 Idem.

3

https://www.rivm.nlltata-steel-corus/actueel, juli 2021: Rapport depositie onderzoek in september
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Derhalve staat de Wob niet aan openbaarmaking van de conceptversie (en eventuele
eerdere versies) van het rapport in de weg. Cliënten verzoeken u aldus de
conceptversie(s) van het RlVM-rapport met betrekking tot depositie in de IJmond per
ommegaande te verstrekken, bij voorkeur in digitale vorm (per email
lexence.com),
Hoogachtend,
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Verzenddatum

Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek

- 9 AUG. 2021
Kenmerk

Geachte

,

Op 28 juli 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen.

1687602/1692681

Uw kenmerk
Mki/45200/7330828.1

Concreet verzoekt u om de conceptversie (en eventuele eerdere versies)
van het rapport inzake het gezondheidsonderzoek naar neergedaald
stof in de IJmond (depositie) dat door het RIVM wordt verricht.
Wettelijke kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten
In uw Wob-verzoek staat onderaan bladzijde 2 “Het conceptrapport
heeft de provincie Noord-Holland als opdrachtgever en primair
geadresseerde namelijk al bereikt en zij heeft aldus kennis kunnen
nemen van de informatie.” Deze aanname is onjuist. Wij beschikken niet
over enige (concept)versie van het betreffende RIVM-rapport.
Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen aangezien wij niet
beschikken over de door u gevraagde informatie.

Nu u een gelijkluidend verzoek heeft ingediend bij de GGD en het RIVM,
laten wij doorzending op grond van artikel 4 van de Wob achterwege.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is genoemd in het
briefhoofd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland J
namens dezen,

sectormanager Juridische Zaken

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.8.08
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Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaarclausule
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor - en
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om
in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u
overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de
provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken . Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

1687602/1692681

