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Aan het College van de gemeente Beverwijk  
Postbus 450  
1940 AL  Beverwijk 
 
Per email: bestuurssecretariaat@beverwijk.nl 
 
 
Wijk aan Zee, 23 juni 2020  
 
Betreft: GGD Rapport over incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018 
(juni 2020) en milieu- en gezondheid gerelateerde kwesties.  
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte heer Erol, 
 
Zoals u niet ontgaan kan zijn, is onlangs het GGD Rapport over incidentie en prevalentie van kanker in 
de regio Kennemerland 2004-2018 (16-06-2020) verschenen. De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft hierop 
dezelfde dag nog gereageerd met een uitgebreide verklaring (16 juni 2020). Vandaag komt de 
Dorpsraad ook met een eigen analyse en duiding (23 juni 2020) van de reactie van de GGD op de 
ontvangst van haar rapport. 
 
In de verklaring van vorige week hebben wij gereageerd op de inhoud van het rapport. De media 
hebben dit opgepakt en citaten uit onze verklaring weergegeven alsook leden van de Dorpsraad 
geïnterviewd. In de interviews kwamen de opmerkelijke verschillen tussen het laatste concept en de 
eindversie van het rapport  aan de orde. Vandaag publiceren wij daarom een analyse van de 
totstandkoming van het rapport. Dit ook naar aanleiding van de verklaring van de GGD over haar 
werkwijze en rol.  
 
Ons viel op dat er vanuit de gemeente Beverwijk geen enkele noemenswaardige reactie is gekomen 
tot nu toe. Niet in de media, niet naar inwoners en niet naar ons. De stilte is bijkans oorverdovend 
temeer daar de uitkomsten van het rapport verontrustend zijn, zeker voor bestuurders van wie wij 
veronderstellen dat zij begaan zijn met hun bevolking. Daarom hadden wij verwacht dat u als College 
u zou manifesteren en minimaal steun voor bewoners  zou uitspreken en actie tot verandering 
aankondigen. Overlevingskansen bij longkanker zijn beroerd. Tachtig procent van de patiënten sterft 
binnen vijf jaar.  Met 27% méér longkankergevallen dan het gemiddelde van Nederland is Beverwijk 
ongewild decor geworden voor veel extra en misschien onnodig menselijk leed.   
 
Waarom ‘misschien onnodig’? Het aantal gevallen van longkanker is al 29 jaar extreem hoog. U hebt 
als gemeente bijna drie decennia de tijd gehad om te werken aan verbetering, maar wij zien dat niet 
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terug in de cijfers. Dat is schrijnend voor bewoners en met name slachtoffers. U heeft – in de wet 
opgedragen – een zorgplicht jegens hen. U bent als gemeente de eerst verantwoordelijke voor het 
gezondheidsbeleid en de (gezonde) leefomgeving. Het betekent bewoners beschermen maar ook 
actief een dramatische achterstand in hun gezondheidssituatie of leefomgeving proberen weg te 
werken.  
 
Wij stellen tot onze grote spijt vast dat u als gemeente in plaats van er bovenop te zitten, passief bent 
en blijft. Wij stellen verder vast dat de IJmondgemeenten – dus ook Beverwijk – zich steeds zeer 
terughoudend opstellen als het gaat om negatieve invloed van Tata Steel op de leefomgeving. Alsof 
men het niet wil zien noch benoemen laat staan erkennen. Nu in het geval van de extra longkanker in 
uw gemeente, die wel degelijk veroorzaakt kan zijn door luchtvervuiling (van de staalfabriek),  
constateren wij hetzelfde duikgedrag.    
 
Met dit schrijven presenteren wij een aantal dringende vragen aan het College van B&W en in het 
bijzonder aan u als wethouder, verantwoordelijk voor onder meer Milieu, Duurzaamheid en Natuur. 
Wij willen u en het College vragen hierop binnen vier weken te antwoorden.  
 
1. Wat maakt dat er geen menselijke en bestuurlijke reactie van het College van Burgemeester 
en Wethouders is uitgegaan naar de bewoners van de gemeente Beverwijk (en Wijk aan Zee) die door 
het rapport van de GGD zeer slecht nieuws hebben ontvangen en sterk verontrust zijn? 
2. Bij welke wethouder is Volksgezondheid eigenlijk ondergebracht? Voor een industriestad als 
Beverwijk met enorme vraagstukken op dit vlak en met een eigen ziekenhuis lijkt het ons een 
essentieel onderwerp, maar ook een kans.  
3. Vindt u het ook niet verwonderlijk dat in de twee buurgemeenten van Beverwijk, waar 
vergelijkbaar rookgedrag is, geen verhoogde longkanker voorkomt?   
4. Hoewel de oorzaak van longkanker niet exact is vast te stellen kunt u in onze analyse en 
duiding (bijlage) lezen dat wij deze, naast rookgedrag, ook voor een belangrijk deel toeschrijven aan 
blootstelling en luchtvervuiling door de industrie van Tata Steel. Onderschrijft u onze aanname? 
5. Kent u het bronnenonderzoek (2010) waarin haarfijn is uitgezocht welke lokale 
fijnstofbronnen er zijn binnen de IJmond?  Weet u dat verkeer en scheepvaart maar een paar % voor 
hun rekening nemen en dat Tata/Harsco-terrein 88% voor zijn rekening neemt? Weet u dat de 
grootste fijnstofbronnen bekend zijn bij Tata en ook waar de grootste reductie bereikt zou kunnen 
worden met maatregelen? Hoe pakt u het aan om hierover helderheid te verkrijgen met de provincie 
en ODNZKG? 
6. Deelt u de mening dat onderzoeken betreffende de volksgezondheid, waaruit een (mogelijke) 
verband naar voren komt met Tata Steel, een rol behoren te spelen bij beslissingen over het al dan 
niet verstrekken van vergunningen of ontheffingen van deze industrie? Op welke wijze treedt u hierin 
op?  
a. Kunt u verklaren waarom er zoveel verschil zit tussen conceptversies en de eindversie van het 
rapport over incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018 van de GGD? 
Het meest opvallende is dat verwijzingen naar luchtverontreiniging van Tata Steel als mogelijke 
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veroorzaker van longkanker niet meer vindbaar zijn in het definitieve rapport. Tata Steel ontkent elke 
betrokkenheid bij de totstandkoming van het definitieve rapport. Ook de GGD ontkent de 
betrokkenheid van Tata Steel. Als zij het niet zijn geweest, wie dan wel?  
a. Kunt u bevestigen dat Tata Steel geen inzage heeft gehad in de conceptversie en zich niet 
heeft bemoeid met de eindversie? 
b. Wat is de invloed van de IJmondgemeenten en gemeente Beverwijk in het bijzonder geweest 
op de wijzingen in de versies van het rapport? 
c. De GGD  stelt dat het niet de bedoeling was om de resultaten omtrent longkanker te duiden. 
Is deze boodschap meegegeven aan de GGD en is dit gebeurd voor of nadat de eerste resultaten 
werden gepresenteerd aan de IJmondgemeenten (versie 1)? 
d. Bent u bereid een onderzoek te bepleiten naar de reden waarom de twee versies zo 
uiteenlopen en waarom ervoor gekozen is om Tata Steel niet te noemen als veroorzaker van de 
luchtvervuiling en wie verantwoordelijk is voor deze beslissing? 
7. Wat maakt dat er tot op heden geen adequate actie is op de bevindingen uit het GGD-
rapport? U wist immers wat de inhoud zou gaan worden en had kans om te anticiperen en met een 
goed verhaal te komen. 
8. Waarom is er vanuit het College van B&W Beverwijk geen actieve, zichtbare en frequente 
gesprekspartner voor de (landelijke) discussies bij de zeer urgente milieu- en gezondheidsdossiers die 
hier spelen zoals het rapport van de GGD? Maar ook voor andere dossiers zoals uitvoering van het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer (2019), de dynamiek rondom het transformatorstation (het dakje), 
steun in de uitvoering van het Schone Luchten Akkoord etc.  
9. Kunt u aangeven of en zoja, welke invloed economische belangen hebben op uw handelen en 
dat van het College van B&W ten opzichte van de gevolgen voor de volksgezondheid? 
 
Wat wil de Dorpsraad nu eigenlijk bereiken met al haar inspanningen? Wij willen bereiken dat 
1. de IJmondgemeenten en de Provincie Noord-Holland naast rookgedrag ook de 
luchtverontreiniging als belangrijke oorzaak van de 27% meer longkanker in Beverwijk erkennen  
2. er GEEN extra onderzoek meer wordt gedaan, de cijfers spreken voor zich.  
3. er per omgaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen bij 
Tata als grootste fijnstof bron te verminderen. 
4. vergunningen worden aangescherpt, toezicht wordt gehouden en er wordt gehandhaafd. 
5. duidelijk wordt wat er mis is gegaan binnen de GGD bij het opstellen van de rapportage 
 
 
Wij staan voor meetbare reductie in uitstoot van fijnstof, CO2, NOx, PAK's en zware metalen via 
aangescherpte vergunningen gestoeld op de WHO-normen. Mocht er gestuurd worden op financiële 
staatssteun dan verwachten wij harde voorwaarden die winst op het vlak van gezondheid en 
duurzaamheid boeken voor de IJmond en Nederland; immers aan verbetering van zowel gezondheid 
als milieu hangen hoge prijskaartjes in onze huidige samenleving. 
 
 

http://www.wijkaanzee.org/


 
 
 
 
 

\ 
 

 
Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee  Pagina 4 van 4 
p/a Neeltje Snijdershof 46 - 1949 BS Wijk aan Zee 
www.wijkaanzee.org – Inschrijving KvK onder nummer: 41223684 

Dorpsraad 
 

Wie waakt, wint 
 

Wij verwachten dat het College van B&W en zeker de wethouder die Milieu in zijn portefeuille heeft  
zich naast ons schaart en zich sterk maakt voor een gezond en leefbaar Beverwijk en waakt dat 
economische belangen geen voorrang krijgen ten koste van de gezondheid van de inwoners.  
 
 
Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee 
Vera van Waardenburg      Albert van Lochem 
Voorzitter        Secretaris. 
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