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Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde
aangaande “kankerincidentieonderzoek GGD” door te geleiden aan het college van burgemeester en
wethouders.
Afgelopen zaterdag hebben wij in het Noord-Hollands Dagblad kennis genomen van het volgende
artikel over het GGD kankerincidentieonderzoek in de IJmond:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200605_13142130/ggd-rapport-over-kanker-inijmond-is-al-een-half-jaar-klaar-maar-nog-steeds-niet-openbaar
Dit onderzoek zou samen met het grote RIVM gezondheidsonderzoek in de IJmond inzicht moeten
bieden aan onze inwoners over de eventuele gezondheidseffecten met betrekking tot de
grafietregens en breder gezien Tata Steel. We hebben allemaal gezien bij de bijeenkomsten rond de
grafietregens dat er grote zorgen zijn bij onze inwoners over hun gezondheid en de gezondheid van
hun kinderen. Wij vinden het een goede stap dat deze onderzoeken uitgevoerd worden om zo
duidelijkheid te verkrijgen voor onze inwoners.
In het artikel komt echter naar voren dat inwoners het gevoel hebben dat het onderzoek onder de
pet wordt gehouden. Wij vinden het bijzonder jammer om te lezen dat inwoners dat zo ervaren op
een onderwerp waar, wat ons betreft, transparantie en goede informatievoorziening van cruciaal
belang zijn.

1) Klopt het, zoals in dit artikel te lezen is, dat het onderzoek van de GGD al een aantal
maanden klaar is? Wanneer is dit onderzoek afgerond?
2) Ervan uitgaande dat de informatie in het artikel klopt en dat het rapport al sinds eind januari
zo goed als klaar is; wat is dan de precieze reden dat dit rapport nog steeds niet openbaar is?
3) Waarom duurt het zo lang om het onderzoek ambtelijk voor te bereiden richting het
bestuur?
4) Waaruit bestaat deze ambtelijke voorbereiding? Het bestuur neemt toch kennis van het
rapport zoals dit door de GGD is opgeleverd?
5) Waarom is er, op een gevoelig onderwerp als dit, niet voor gekozen om tussentijds de
inwoners te informeren dat de oplevering van het onderzoek/rapport vertraagd is?
6) Wanneer verwacht het college kennis te kunnen nemen van het onderzoek?
7) Is het college voornemens dit onderzoek dan ook onmiddelijk openbaar te maken voor onze
inwoners?
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