Van: Voskuil, Donald <@tatasteeleurope.com>
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 12:31
Aan: Alexandra van Gameren@vrk.nl>
CC: Femke Woltring @vrk.nl>
Onderwerp: Afspraak Bert vd Velden
Beste Alexandra,
Van Femke begrijp ik dat jij haar hebt opgevolgd. Ben je al bij het periodieke gesprek met Bert vd Velden
volgende week woensdag? Ik kom dan met directeur Hans van den Berg.
Meestal bespreken we in z’n gesprek hoe het gaat en naar omstandigheden soms wat lopende zaken. Nu
zouden we graag bespreken:
1.
2.
3.
4.

Stand van zaken Joint venture Tata
Kader OD en Tata Steel 2025
Hinder en gezondheid
100 jaar Tata Steel en GGD.

Hebben jij nog punten?
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Donald
Donald Voskuil
Manager Regional Affairs
Tata Steel

Van: < xxxxxxxxxxx@tatasteeleurope.com>
Verzonden: woensdag 11 september 2019 09:30
Aan: <AvanGameren@vrk.nl>
CC: <hermien.braakman@tatasteeleurope.com>
Onderwerp: Agendapunten voor periodiek directie overleg GGD_Tata Steel
Ha Alexandra,
Zoals gisteren besproken hebben we geen vaste agenda, maar de volgende punten lijken
ons iig belangrijk voor nu:
1. Voorstellen nieuwe directeur HSE
2. Staalindustrie ontwikkelingen en Tata Steel
3. RIVM fase 2
a. Betrokkenheid partijen
b. Communicatiemomenten
4. Intensivering schoonmaak Wijk aan Zee
5. Provincie NH
Naast Hans zijn nieuwe directeur HSE Marco Workel en ik aanwezig.
Donald Manager Regional Affairs

Aan: Bert van de Velden <AvandeVelden@vrk.nl>
Onderwerp: FW: Agendapunten voor periodiek directie overleg GGD_Tata Steel
Beste Bert,
Deze kreeg ik gisteren (na telcon met Donald) toegestuurd.
Wij kunnen ook nog iets vertellen over kanker-incidentie-onderzoek.
Groet,
Alexandra

Van: Donald <@tatasteeleurope.com>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:46
Aan: Bert , <AvanGameren@vrk.nl>
Onderwerp: GGD rapport
Bert, Alexandra,
Ik probeer jullie, ook Arnoud afgelopen 45 minuten te bellen. We kijken met smart uit naar het GGD
rapport, dat naar ik van Hans begrijp uit het gesprek met Bert vanmiddag, morgen al wordt
gepubliceerd. We hadden vrij jl afgesproken dat jullie t vandaag om 16.00 uur zouden sturen. Of is t
anders gelopen? Laten we anders even contact hebben. Ik krijg jullie geen van allen te pakken.
We willen graag vanmiddag en vanavond hier nog naar kijken.

Van: Donald.@tatasteeleurope.com>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 18:12
Alexandra,
Ik heb je net even gebeld en geappt. Kun je aangeven wanneer we iets kunnen verwachten? Het is nu
18.15 uur. Het is een kwestie van nog uren of langer? Neem aan dat de publicatie dan ook
doorschuift? Dan kunnen we daar rekening mee houden.
Gr
Donald
Van: Alexandra@vrk.nl
Verzonden: maandag 15 juni 2020 19:02
Aan: ', Donald@tatasteeleurope.com>
Onderwerp: Vertrouwelijk: Kankerincidentie-onderzoek 2004-2018
Beste Donald,
Zoals afgesproken ontvang je hierbij vertrouwelijk de rapportage ‘Incidentie en prevalentie van
kanker in de regio Kennemerland, 2014-2018’. De rapportage beschrijft de resultaten van een
uitgevoerde inventarisatie. Deze is zojuist verzonden naar de bestuurscommissie Publieke
Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (voorzitter hiervan is Marianne Steijn).
Dinsdag 16 juni, 13.00h publiceert GGD Kennemerland de resultaten.
Groet,
Alexandra

Van: Donald@tatasteeleurope.com >
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 17:23
Aan: <AvanGameren@vrk.nl>
CC: Arnoud@VRK.nl Bert Berg, Hans@tatasteeleurope.com>
Onderwerp: Weerleggen van pijnlijk en ernstig misverstand over vermeende twee versies van het
GGD rapport
Alexandra,
Zojuist jouw en Arnouds voicemail ingesproken over Eenvandaag uitzending over een uur; GGD
rapport dat er twee versies zouden zijn, waarbij in de eerste versie vaak Tata Steel voor kwam. Ik ga
er vanuit dat jullie zeer duidelijk uitleggen dat wij in het hele traject absoluut niet betrokken zijn
geweest, werkelijk totaal niet, zoals het hoort denk ik. Met meest zuiver! Pas afgelopen
maandagavond hebben wij de definitieve versie ontvangen. We waren zelfs de volgende ochtend
verrast dat anderen, zoals VK het rapport al volldeig inhoudelijk hadden bestudeerd.
Ik denk heel belangrijk om hier duidelijk over te zijn, want dit is zeer schadelijk voor de GGD en de
overheid in algemene zin en Tata Steel. Ik weet niet waar dit pijnlijke misverstand vandaan komt.
Zeer ernstig. Bel je me anders even? Communiceert wat korter.
Ik begrijp dat Hans net bij Bert voicemail met vergelijkbaar verhaal heeft ingesproken.
Donald Voskuil
Manager Regional Affairs
Tata Steel

