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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Op 12 juli 2021 heeft de heer Heskes van de voorzitter van het DB van de Veiligheidsregio 
Kennemerland de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar aanleiding van de 
mediaberichten over het Kankerincidentie- en prevalentieonderzoek. Voor dit onderzoek zijn 
de volgende vragen gesteld:

1. Wat is de aanleiding, op wiens initiatief en met welk doel is dit 
kankerincidentieonderzoek uitgevoerd? 

2. Hoe is dit rapport tot stand gekomen, hoe is de interactie binnen de GGD geweest en wat 
is de reden geweest van aanpassingen? 

3. Wie zijn er allemaal betrokken geweest bij het opstellen van het rapport? 
4. Is er bij de realisatie ervan beïnvloeding geweest van bijvoorbeeld bedrijven, 

organisaties, bestuurders en/of bestuursorganen waardoor onderzoeksresultaten zijn 
achtergehouden en/of deduiding vooringenomen is? 

5. Wat is de verklaring van het niet meer noemen van de naam Tata Steel in de definitieve 
versie? 

6. Kunnen de onderzoeksresultaten redelijkerwijs tot de gegeven duiding leiden? 

Na lezing van de WOB-stukken, aanvullende documentatie en na een aantal interviews heeft 
de heer Heskes als volgt geconcludeerd:

Het kankerincidentie en prevalentie rapport is op een integere wijze tot stand gekomen. Door 
de verbreding van het onderzoek (kankerincidentie IJmond) naar een regionaal rapport 
moesten ook de andere onderwerpen de juiste aandacht krijgen. Daarvoor was sturing nodig 
vanuit de directie. Het rapport onderzoekt de oorzaken niet, maar beschrijft het vóórkomen 
van kanker en probeert via duiding handvatten te geven voor het gemeentelijke beleid.

De heer Heskes doet in zijn rapport 3 aanbevelingen:

1. Begin elk onderzoek met het opstellen van een onderzoeksprotocol. Dit protocol moet in 
elk geval de opdracht gedetailleerd omschrijven en ook wie de opdrachtgever en -nemer 
zijn, wat het doel is van het onderzoek, wat wel/niet bij het onderzoek betrokken wordt, 
hoeveel tijd en capaciteit met het onderzoek gemoeid zijn en wie bij het onderzoek 
betrokken zijn. In het onderzoeksprotocol wordt ook beschreven hoe de advisering en de 
bestuurlijke besluitvorming verloopt.

2. Maak participatiebeleid waarin een aantal vormen van participatie omschreven wordt. 
Beschrijf voor elke vorm wat van zowel GGD als inwoners/bedrijven/gemeenten verwacht 
wordt, hoeveel invloed bewoners/bedrijven/gemeenten op het eindproduct (kunnen) 
uitoefenen en voor welke producten die vorm van participatie zich leent. Natuurlijk 
beschrijft het onderzoeksprotocol hoe externe partijen bij het onderzoek betrokken 
worden, maar het hebben van participatiebeleid schept naar alle partijen toe vooraf 
duidelijkheid.
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3. Zorg dat elk onderzoeksrapport bijdraagt aan de adviesrol van de GGD richting de 
gemeenten. Voorzie rapporten van aanbevelingen voor gemeentelijk beleid en ga 
hierover met gemeenten in gesprek.

3 Achtergrondinformatie:
Op 5 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), na 
overleg met de directeur GGD Kennemerland, besloten om een externe, onafhankelijke partij 
in te schakelen om te onderzoeken hoe het afstemmingsproces bij de totstandkoming van 
het rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio’ binnen de GGD is verlopen. Dit 
besluit is genomen na berichten in de media waarin de suggestie werd gewekt dat de 
directeur van GGD Kennemerland niet integer zou hebben gehandeld bij het opleveren van 
een rapport over het voorkomen van kanker in onze regio. De lading die in de media werd 
meegegeven was dat ter bescherming van de industrie invloed was uitgeoefend op de 
uitkomsten.

4 Consequenties en risico’s:
Niet van toepassing.

5 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportbrief van de heer Heskes.
2. De directeur GGD opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren.

6 Vervolgtraject:
Over de resultaten van de drie opdrachten zal in de commissie worden gerapporteerd. 

7 Bijlage(n):
1. Rapportbrief de heer Heskes

In de vergadering genomen besluit:
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