
Klankbordgroep 
grafietregen en gezondheid



Agenda 3e klankbordbijeenkomst

● Welkom door de voorzitter
● Terugblik afgelopen maand
● Stand van zaken opgestelde Q&A over algemene fijnstof en 

gezondheidssituatie in de IJmond
● Vervolgonderzoek
● Vervolgstappen
● Rondvraag
● Afsluiting door de voorzitter
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Tijdslijn tussen KBG2 en KBG3
3 juni:   Oplevering rapport ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen 

Wijk aan Zee’ aan Provincie 
Toelichting aan Provincie, in aanwezigheid van Tata Steel
Toelichting aan Klankbordgroep

4 juni: Publicatie rapport website RIVM
5 juni: AO Externe Veiligheid Tweede Kamer
6 juni: Roadmap van Tata Steel
13 juni: Spoeddebat Provinciale Staten
19 juni: Overleg Tata Steel bij RIVM, vervolg AO Externe veiligheid, 

Bewonersavond in Wijk aan Zee
27 juni: Rechtzaak Harsco vs Provincie NH dwangsommen
3 juli: Brief van Dorpsraad Wijk aan Zee vervolgonderzoek
5 juli: Overleg experts biomonitoring
Doorlopend: Media aandacht, briefwisseling tussen Tata Steel en RIVM.
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Vervolgonderzoek – stappen voorafgaand
1. Vragen en zorgen van omwonenden van Tata Steel geïnventariseerd 

en gegroepeerd (besproken in KBG 1). 

2. Vragen beantwoord op basis van bestaande rapporten van RIVM/GGD 
(eerste opzet is besproken in KBG 2)

3. Op basis van beperkte veegmonsters is een inschatting gemaakt van 
de gezondheidsrisico’s van grafietregen door het RIVM. Dit gaf 
antwoord op gestelde vragen over grafietregen (besproken in KBG 2).

4. Als de gestelde vragen en de reeds beantwoorde vragen naast elkaar 
worden gelegd, blijven er een aantal vragen over. Sommigen kunnen 
in een vervolg (verder) onderzocht worden (ter bespreking in KBG 3).

4



Vervolgonderzoek - onderwerpen

1. Verder inzoemen op grafietregen
2. Stof neerslag (wat ligt er in onze leefomgeving?)
3. Wat zit er in de lucht op ervaren (on)gezonde dagen?
4. Eten uit moestuinen/bramen
5. Acute klachten
6. Chronische klachten anders dan nu meegenomen in GM
7. Stress en angst, omvang en (gezondheids)effect
8. Biomonitoring
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Vervolgonderzoek – uitgangspunten (1)

● Het onderzoek moet antwoord geven op vragen die gesteld zijn 
door omwonenden, passend binnen de scope van het project

● Het onderzoek geeft nieuwe informatie/inzichten

● Het onderzoek geeft geen vertraging in het oplossen van (bron van) 
een probleem

● Het onderzoek doet geen dingen dubbel met lopende zaken, maar 
maakt gebruik van data waar mogelijk
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Vervolgonderzoek – uitgangspunten (2)

● Rekening houden met omvang van onderzoek (groot/klein 
aanpakken, in relatie tot bijvoorbeeld kosten en doorlooptijd)

● Onderzoeken na elkaar of tegelijkertijd? Per stap zaken uitzoeken, 
en als het aanleiding geeft tot verder onderzoek, dan pas verder 
onderzoeken? 
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Vervolgstappen

● Afronding Vraag en antwoord Fijnstof en gezondheid in de Ijmond

● Afronding onderzoeksvoorstel

● Rol van omwonenden/KBG in vervolg?

● Opleveringsgesprek met Provincie

8



9

DANK


