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Geachte leden,

Graag informeren wij u dat het voornemen is om het tweede deel van
het RIVM gezondheidsonderzoek ( Depositieonderzoek Ijmond 2020)
donderdag 2 september 2021 te publiceren. Met deze brief schetsen wij
voor u het proces van de publicatie van het RIVM-rapport.

Uw kenmerk

Wij ontvingen het rapport op 1 8 augustus 2021 van het RIVM. Tussen
de oplevering van het rapport door het RIVM en de daadwerkelijke
openbaarmaking zit dus een periode van twee weken.
Deze periode heeft het RIVM nodig om de klankbordgroep en de
inwoners bij wie de stofmonsters zijn genomen, te informeren over de
uitkomsten. Zowel het RIVM als wij vinden het van groot belang dat
zorgvuldig te doen. Daarnaast is de periode nodig om de bestuurders
en ambtenaren de gelegenheid te geven het rapport te bestuderen en
een bestuurlijke reactie voor te bereiden en af te stemmen met onze
samenwerkingspartners: de Ijmondgemeenten, Omgevingsdienst
Ijmond, Omgevingsdienst NZKG en de GGD Kennemerland (de leden van
het Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid Ijmond).

Wij willen u erop attenderen, dat er een online webinar wordt
georganiseerd op 2 september 2021 om 1 9.30 uur voor inwoners
volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.
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Planning publicatie RlVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020
18 augustus

24 augustus
25 augustus
30 aug t/m 1 sep
31 augustus

2 september

3 september
7 september
9 september

Oplevering rapport Depositieonderzoek Umond 2020 aan opdrachtgevers (PNH
en IJmondgemeenten).
Technische presentatie door RIVM in Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid
IJmond (BO).________________________________________________________
RIVM informeert de Klankbordgroep (geen overheden aanwezig)
Vergadering BO: definitief besluit over planning publicatie rapport en verdere
voorbereiding hierop.________________________________________________
RIVM informeert bewoners, waar stofmonsters zijn genomen.________________
Besluitvorming in colleges.____________________________________________
Extra BO vergadering: terugkoppeling uit colleges en verdere voorbereiding
publicatie.
Publicatie rapport + persbericht._______________________________________
Webinar voor inwoners, volksvertegenwoordigers en andere belangstellenden:
1 9:30 uur. Het RIVM geeft een toelichting en er is gelegenheid om vragen te
stellen. Aanwezig voor beantwoording zijn het RIVM, bestuurders
IJmondgemeenten, gedeputeerde en GGD Kennemerland.
Inloopbijeenkomst in Wijk aan Zee: 1 2:00-1 3:00 uur. Inwoners gaan in gesprek
met wethouder Van den Berg
Commissiedebat Tweede Kamer over Toezicht en Handhaving.
Commissiedebat Tweede Kamer over ‘Toekomst van Tata Steel’.
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Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

