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Vorderingen onderzoekscommissie CDA 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 

in de statenvergadering van 31 mei jl. is afgesproken dat wij u op de hoogte zullen houden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de instelling van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze commissie 
gaat zodra de commissie compleet is, onderzoek doen naar de onverklaarbare gezondheidsklachten onder het 
personeel en de (oud)inhuurkrachten van het COA in Ter Apel. 

2. Doel 
Met deze brief willen wij u informeren over de vorderingen die gemaakt zijn sinds het debat in de 
statenvergadering van 31 mei jl. 

3. Procesbeschrijving en planning 
Het onderwerp is besproken in de statencommissie en in de statenvergadering van 31 mei jl. Daarin is u 
toegezegd dat wij u regelmatig op de hoogte zullen houden van de vorderingen en dat doen wij middels deze 
brief. Gedurende het onderzoek zullen wij u regelmatig en waar nodig informeren. 

4. Begroting 
Niet van toepassing. 

5. inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 

6. Nadere toelichting 
Het COA heeft een extern bureau opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een onafhankelijke geschikte 
voorzitter voor de onderzoekscommissie. In dat kader is de heer J. Atsma - oud staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu - aangedragen. De heer Atsma is inmiddels benoemd. Op 3 juli jl. heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen gedeputeerde Homan en de heer Atsma. In dit gesprek is een aantal zaken aan de orde 
geweest en besproken. In het navolgende wordt u hierover nader geïnformeerd. 
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Samenstelling onderzoekscommissie 
De heer Atsma heeft inmiddels de commissie voltallig en op sterkte. In de commissie zal - zoals van te voren is 
afgesproken - ook een vertegenwoordiger namens het personeel (op voordracht van de OR) plaatsnemen. De 
heer Paul Ulenbelt is op voordracht van de werknemers toegetreden tot de commissie. De heer Ulenbelt was 
Tweede Kamerlid voor de SP. Hij is aan de RUG gepromoveerd op een onderzoek naar blootstelling aan 
chemische stoffen! Bij de FNV richtte hij het Bureau Beroepsziekten op. Verder zijn toegetreden Ivonne 
Rietjens, hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit van Wageningen, en ais secretaris zal Elske Mertens  
(projectmanager en afgestudeerd aan de RUG) de commissie ondersteunen. 
De commissie kan nog externe expertise inschakelen mocht daarvoor aanleiding zijn. 

Toeqankeliikheid onderzoeken 
Afgesproken is dat - voor zover mogelijk en voor zover er geen sprake is van informatie in strijd met de privacy 
wetgeving - alle onderzoeken die in het verleden of recentelijk zijn uitgevoerd voor een ieder toegankelijk zijn. 
Wij zullen er bij de onderzoekcommissie op aandringen dat er een website komt waarop alle beschikbare 
onderzoeken en onderzoeksresultaten digitaal zijn in te zien. 

Onafhankeliik vertrouwenspersoon 
Gedeputeerde Homan heeft aangegeven de aanstelling van een onafhankelijk vertrouwenspersoon zeer op 
prijs te stellen. Bij deze onafhankelijk vertrouwenspersoon - die niet zal plaatsnemen in de commissie - kan 
eenieder zich dan melden. De heer Atsma heeft toegezegd deze wens mee te zullen nemen in de commissie. 

Onderzoeksopdracht 
Zodra de commissie compleet is, zal de onderzoeksopdracht geformuleerd worden. Wij hebben de heer Atsma 
meegegeven dat het onderzoek in elk geval dient uit te wijzen of verontreiniging van bodem, grondwater, 
drinkwater en/of binnenklimaat de oorzaak is van de ontstane gezondheidsklachten. Daarbij dient ook aandacht 
te zijn voor de eventuele stapeling van effecten als gevolg van blootstelling aan meerdere verontreinigende 
stoffen tegelijk. Gedeputeerde Homan heeft aangegeven het van groot belang te vinden dat een onafhankelijk 
deskundige (toxicoloog) van bijvoorbeeld het RIVM of de RUG alle beschikbare onderzoeksresultaten nog eens 
opnieuw tegen het licht houdt. 

Daaranaast hebben wij aan de heer Atsma nog enkele concrete suggesties gedaan ten aanzien van de 
praktische invulling van het onderzoek op het GOA-terrein: 
• Onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van eventueel radioactief afval in de bodem; 
• Onderzoek laten doen naar de actuele kwaliteit van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater; 
• Gedurende een jaar de kwaliteit van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater periodiek laten monitoren. 

Na deze periode dient een evaluatie plaats te vinden van de monitoringsresultaten; 
• Onderzoek laten doen naar de situering en de gebruikte materialen van het waterl eidingnet. In het kader 

van de gerealiseerde nieuwbouw is voor de drinkwatervoorziening een compleet nieuw waterleidingnet 
aangelegd (hoofdwaterleiding en huis- kantooraansluitingen); 

• Voor alle zekerheid een gericht onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 
aanwezige schooltuin/moestuintjes, om vast te stellen dat de bodem op die specifieke plek hiervoo r 
geschikt is; 

• Uitgebreid en onafhankelijk onderzoek laten doen naar het functioneren van het klimaat
beheersingssysteem in de gebouwen waar mensen ziek zijn geworden en waar veel klachten over zijn. 

Tot slot is met de heer Atsma uitdrukkelijk afgesproken om elkaar goed op de hoogte te houden. Eveneens 
hebben wij alle mogelijke medewerking toegezegd en zal alle beschikbare benodigde informatie - die relevant is 
in dit onderzoek - beschikbaar worden gesteld. 

Wij zullen u periodiek op de hoogte houden van de voortgang. 



7. Afsluiting 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepi^erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


