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Dhr. J. van Belkom 
Dreef 3 
2012 HR Haarlem 
 

Datum  13 december 2019 
 
Betreft  Reactie van RIVM op memo van Tata Steel  
  betreffende 'Onderzoeksvoorstel naar aanleiding  
  van opdracht grafietregen en gezondheid' van 31  
  juli 2019 
 
Geachte heer van Belkom, 
 
In juli heeft het RIVM op basis van het project 'Grafietregen en 
gezondheid' een onderzoeksvoorstel opgeleverd aan de provincie Noord- 
Holland. Hierin worden verschillende opties voor onderzoek beschreven 
die bij kunnen dragen aan het beantwoorden van vragen van 
omwonenden van Tata Steel. De provincie heeft met verschillende 
stakeholders dit voorstel besproken, waaronder Tata Steel. Tata Steel 
heeft haar vragen en kanttekeningen beschreven in een memo van 4 
september, welke we hebben ontvangen via de provincie. 
 
De provincie heeft op 20 november 2019 een expertsessie georganiseerd 
en voorgezeten waar Tata Steel en het RIVM elkaar spraken over de 
vragen van Tata Steel betreffende cluster A van het onderzoeksvoorstel. 
Het doel van de expertsessie was om vanuit RIVM een reactie te geven op 
de vragen en kanttekeningen van Tata Steel. Overeenstemming bereiken 
was hierbij geen doel. Het RIVM benadrukte toen en nu in herhaling dat, 
als het RIVM een opdrachtverzoek krijgt van provincie Noord Holland, 
zowel de provincie als Tata Steel geen invloed hebben op de te kiezen 
methodiek, analyses of duiding. Het RIVM heeft een onafhankelijke positie 
en is deskundig in het beantwoorden van vragen op het gebied van 
volksgezondheid. In de bijlage staat puntsgewijs onze zienswijze. De 
opmerkingen van Tata Steel zijn letterlijk overgenomen in een box, 
waarna we onze toelichting geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
 Drs. H.P. de Wijs 
Hoofd Centrum Veiligheid 




