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lnleiding
Op maandag 9 meijl. heeft u het memo van de GGD 'Het betrekken van bewoners bij de Adviesgroep
Gezondheidsmonitor lJmond' besproken. Naar aanleiding daarvan heeft u beslist dat u graag ook
meer in zijn algemeenheid geïnformeerd wil worden over de samenstelling van deze Adviesgroep,
om daar vervolgens een besluit over te kunnen nemen.
ln dit Memo vindt u informatie over de samenstelling van de Adviesgroep bij de vorige
Gezondheidsmonitor in 2012, de beoogde doelen van de Adviesgroep, en het advies van GGD
Kennemerland over de samenstelling van de Adviesgroep met de motivatie van dat advies.
Tevens víndt u een voorstel om net als in 2012 de aanwezigen bij het Platform milieu en gezondheid
deels ook te laten fungeren als Stuurgroep voor de Gezondheidsmonitor lJmond.

Samenstelling Adviesgroep bij de vorige Gezondheidsmonitor in 2012
De Adviesgroep van 2012 kende de volgende samenstelling:

clustermanager Advies & Onderzoek GGD Kennemerland (voorzitter)
arts medische milieukunde GGD Kennemerland
onderzoeker GGD Kennemerland
RtvM
Iepidemioloog,

twee bewoners van elk van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Rode Kruis ziekenhuis
adviseur milieu en gezondheid, GGD Amsterdam
namens de ambtenaren volksgezondheid, lJmondgemeenten
Beleids- en accountmedewerker Afd. Milieu, gemeente Haarlem
Milieudienst lJmond
neral manager environmental management,Tata Steel,

beleidsmedewerker milieu, Milieufederatie Noord-Holland

Uitgenodigd maar nooit gekomen: vertegenwoordiger huisartsenvereniging I
ook van de gemeente uitgeest hadden wij geen namen doorgekregen van
I.
bewoners.

Doelen en werkwijze van de Adviesgroep
De Adviesgroep van de Gezondheidsmonitor lJmond

heeft globaal als doelen het uitwisselen van

informatie en het wederzijds beantwoorden van vragen teneinde inzicht te bieden in opzet,
uitvoering en uitkomsten van het onderzoek, de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en
daarvoor draagvlak te creëren.
lndien het bestuurlijke kwesties betreft, kan de Adviesgroep en advies geven aan de Stuurgroep van
de Gezondheidsmonitor lJmond.

Advies GGD samenstelling Adviesgroep
GGD Kennemerland adviseert om voor dezelfde samenstelling te kiezen als in 2012, dus inclusief een
vertegenwoordiger van de Milieufederatie Noord-Holland en van Tata Steel, met als toevoeging een
tweede vertegenwoordiger van industrie en bedrijfsleven in de lJmond in de vorm van iemand van
de Kamer van Koophandel. De GGD is namelijk van mening dat een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van relevante belanghebbenden bij dergelijk onderzoek meerwaarde heeft, zie

verder hieronder.
Wat betreft de bewoners: het Platform milieu en gezondheid was reeds in principe akkoord met het
uitnodigen van dezelfde bewoners als de vorige keer, ook conform het advies van de GGD hierover.

Motivatie advies GGD - waarom zoveel mogelijk relevante belanghebbenden in Adviesgroep?
Vraagstukken rondom milieu en gezondheid liggen maatschappelijk en politiek gevoelig, zeker als
ook andere belangen een rol spelen. Een onderzoek naar de invloed van milieufactoren op
gezondheid komt daarom relatief vaak in de pers en in andere media. Het is het dan ook gangbaar
om bij een dergelijk onderzoek een klankbordgroep of adviesgroep in te stellen waarin zoveel
mogelijk relevante belanghebbenden vertegenwoordigd zijn inclusief omwonenden.
De reden hiervoor is dat hiermee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat na afloop belanghebbenden
elkaar ín de media kunnen gaan aanvallen over de uitkomsten van het onderzoek, en/of dat de
geloofwaardigheid van opdrachtgever en uitvoerders van het onderzoek in twijfel wordt getrokken of
dat de betrouwbaarheid van het onderzoek ter discussie wordt gesteld.
ln een klankbordgroep of adviesgroep kunnen discussies en overtuigingen al van tevoren worden
uitgesproken, kan wantrouwen zoveel mogelijk worden weggenomen, en kan met onderzoeksopzet
of manier van rapporteren zoveel mogelijk worden geanticipeerd op bedenkingen, gevoeligheden en
wensen bij de belanghebbenden.
Woorom belonghebbenden en deskundigen in één odviesgroep?
Bij zeer grote onderzoeksprojecten bestaat er vaak zowel een wetenschappelijke adviescommissie
met deskundigen als een klankbordgroep met belanghebbenden en omwonenden. ln de Adviesgroep
van de Gezondheidsmonitor lJmond 2012 waren zowel belanghebbenden en omwonenden als
enkele deskundigen vertegenwoordigd. GGD Kennemerland adviseert om dit nu in 2016 opnieuw zo
te doen.
De reden voor deze gecombineerde aanpak is zowel praktisch (organisatorisch; deskundigheid al
deels aanwezig bij het Rivm) als meer inhoudelijk.
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Het heeft als voordeel dat inhoudelijke en methodologische vragen van onderzoekers en suggesties
van deskundigen worden besproken waar bewoners en belanghebbenden bij zitten. Dit vergroot de
transparantie en het vertrouwen in de onderzoekers. Bovendien kunnen bewoners en
belanghebbenden zelf rechtstreeks vragen stellen aan de deskundigen.
Ve
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Het bovenstaande is de reden dat GGD Kennemerland ook graag een vertegenwoordiger van Tata
Steel in de Adviesgroep wil. Het is echter een goed idee om ook een vertegenwoordiger van andere
industrieën en bedrijven in de lJmond voor de Adviesgroep uit te nodigen. De GGD stelt voor
hiervoor iemand te vragen van de Kamer van Koophandel.
Ve
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De Milieufederatie Noord-Holland ondersteunt reeds de bewonersverenigingen in de lJmond bij hun

vertegenwoordiging in de Adviesgroep, en zijn in zekere zin op die manier al indirect aanwezig bij de
Adviesgroep. Echter, de milieubeweging is naar oordeel van de GGD ook een op zichzelf staande
belanghebbende die zijn eigen afwegingen zal maken , ook los van hun ondersteuning van
bewonersgroepen. Met andere woorden, ook als de bewoners zich naar tevredenheid
vertegenwoordigd voelen in de Adviesgroep, is de kans aanwezig dat de milieubeweging na afloop
van het onderzoek bijvoorbeeld toch alsnog de media opzoekt. En de kans hierop wordt groter als zij
niet net als de bewoners vertegenwoordigd zijn in de Adviesgroep.
lndien verder voor twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wordt gekozen, is het voor de
balans in de Adviesgroep een goede zaak als daar ook een vertegenwoordiger van de milieubeweging
in zit.

lnvloed van Tata-Steel op de ropportoges?

Wij hebben begrepen dat bij de omwonenden de indruk leeft dat in 2OL2 Tata-Steel de tekst van het
rapport in hun voordeel heeft beïnvloed. GGD Kennemerland kan hierover het volgende mededelen.
ln 2012 waren de adviezen en suggesties over tekstwijzigingen van de verschillende leden van de
Adviesgroep bij alle leden bekend. Ook was bij iedereen bekend wat er met deze voorstellen is
gebeurd. Voorstellen tot wijzigingen zijn alleen overgenomen als deze naar oordeel van de auteurs
inhoudelijke verbeteringen van de tekst waren.
Dat er vermoedens zijn bij omwonenden dat er toch sprake was van 'extra' invloed van Tata-Steel
was bij ons tot voor kort niet bekend. We gaan dit punt bij de eerstkomende bijeenkomst van de
Adviesgroep bespreken, en zullen proberen om afspraken over invloed op de rapportages nog
duidelijker en transparanter te krijgen.
Stuurgroep
De gemeenten in de lJmond c.q. de wethouders in het Platform milieu en gezondheid zijn
opdrachtgever voor het onderzoek. Net als in 2012 kan er daarom voor worden gekozen om de

betreffende aanwezigen in het Platform milieu en gezondheid te laten fungeren als Stuurgroep voor
de bestuurlijke aansturing van de Gezondheidsmonitor lJmond. Dit in de vorm van een agendapunt
bij de bijeenkomsten van het Platform. De projectleider van De Gezondheidsmonitor doorGGD
Bijeenkomsten van de Adviesgroep kunnen dan plaatsvinden vlak voor deze van het Platform milieu
en gezondheid, zodat eventuele adviezen van de Adviesgroep aan de Stuurgroep tijdig kunnen
worden behandeld door de Stuurgroep.
GGD Kennemerland kan zich voorstellen dat nu in 2016 opnieuw voor deze structuur en werkwijze
wordt gekozen.
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