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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 15 januari 2020
: 4 februari 2020

Vragen nr. 3
Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over Het RIVM onderzoek naar de gezondheid in
de IJmond
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 15 januari 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw W.
Koning-Hoeve (CDA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Samen met omwonenden van Tata Steel maakt het CDA zich grote zorgen over de trage
afwikkeling en de inhoud van het gezondheidsonderzoek dat het RIVM gaat uitvoeren naar de
gezondheid in de IJmond.
Voormalig gedeputeerde Tekin beloofde dit gezondheidsonderzoek al in november 2018. Na
het initiële onderzoek in de eerste helft van 2019 over de grafietregens lijkt het
vervolgonderzoek nog steeds niet goed te zijn opgestart.
Het onderzoek bestaat uit meerdere clusters. De gedeputeerde had toegezegd opdracht te
geven voor uitvoering van deel 1, cluster A. Nu begrijpen wij echter dat de provincie niet alle
onderdelen uit cluster A wil laten onderzoeken. Wij hebben vernomen dat er een
basisonderzoek komt, maar dat daarbij onderdelen ontbreken die wel in cluster A thuishoren.
Het CDA maakt zich daar samen met de bewoners zorgen over. Met name omdat er de laatste
tijd weer veel incidenten voorkomen en er ook rauwe cokes wordt uitgestoten. Het onderzoek
zelf kost tijd, want het moet terecht wetenschappelijk verantwoord zijn. Daarom moet het zo
snel mogelijk en zo volledig mogelijk worden opgestart. De omwonenden van Tata willen zo
spoedig mogelijk weten hoe het zit met de gezondheidsrisico’s en waar zij aan toe zijn. Alleen
dit brengt rust terug in de regio.
In uw brief aan de Staten over Tata Steel van 14 januari 2020 geeft u aan dat u in een
zogenoemde ‘’programmatische aanpak Tata Steel’’ prioriteiten gaat stellen voor de inzet
richting Tata Steel, waarbij een gezonde leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.
Dat lijkt ons een extra motivatie om cluster A geheel in opdracht te geven.
Gezien het bovenstaande heeft het CDA de volgende vragen:
VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Welke onderdelen van cluster A worden precies onderzocht en welke niet?

2020 3
Antwoord 1:
Ons college wil alle modules van cluster A laten uitvoeren. Wel is het zo dat het
onderzoeksvoorstel enkele keuze-opties bevat en de invulling van sommige modules afhangt
van de uitkomsten van andere modules. Voor de precieze invulling gaan wij uit van de adviezen
die het RIVM hierover uitbrengt. Het RIVM stelt het advies op in overleg met de klankbordgroep
die bestaat uit inwoners van de IJmond, huisartsen en experts.
Vraag 2:
Waarom wordt niet geheel cluster A uitgevoerd?
Antwoord 2:
Zie ook antwoord 1. Het is onze intentie om alle modules die worden voorgedragen door het
RIVM en de klankbordgroep te laten uitvoeren.
Vraag 3:
Is het college bereid om in het belang van de omwonenden van Tatasteel ervoor te zorgen dat
opdracht wordt gegeven voor uitvoering van geheel cluster A?
Antwoord 3:
Ja.
Vraag 4:
Op welke termijn zal het onderzoek opgestart worden en wanneer verwacht u dat de resultaten
bekend zijn.
Antwoord 4:
Het basisonderzoek met enkele onderdelen van cluster A is reeds gestart. Het verdere
onderzoek start in februari. Wanneer de resultaten bekend zijn, zal afhangen van de gekozen
(invulling van de) modules. De eerste tussenresultaten worden tegen de zomer van 2020
verwacht.
Vraag 5:
Bent u bekend met de motie ‘’Gezondheid op 1’’ die is aangenomen in de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk, waarin de gemeenteraad oproept de volledige startmodule Cluster A
in opdracht te geven. In hoeverre wordt deze motie door GS uitgevoerd?
Antwoord 5:
Wij voeren geen moties van gemeenten uit, maar de provincie en gemeenten zijn gezamenlijk
opdrachtgever van het RIVM-gezondheidsonderzoek. Zoals bij antwoord 1 aangegeven, is het
onze inzet om alle modules van cluster A te laten uitvoeren.
Vraag 6:
Is het college bereid zeer veel prioriteit te geven aan het gezondheidsonderzoek in het belang
van de gezondheid van de inwoners van de IJmond? Zo ja, hoe wordt hierover gecommuniceerd
met de omgeving?
Antwoord 6:
Ja. De resultaten van het onderzoek zullen zowel op de websites van het RIVM als de provincie
worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn. Ook zullen we, indien daar behoefte aan is,
bijeenkomsten voor inwoners organiseren waarin toelichting wordt gegeven op de
onderzoeksresultaten. Wij laten ons hierbij leiden door de adviezen van de klankbordgroep.

