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Geachte mevrouw Vos,

Zoals in het korte overleg op 28 novemberjl. met gedeputeerde de heet

A. Tekin is afgesproken, geven wij u hierbij een antwoord op uw brief

van 8 november 201 8. Vootdat wij ingaan op uw vragen willen wij u

laten weten dat uw brief geen WOB-verzoek is, omdat de door u

gevraagde informatie al openbaar is. Overigens hopen we dat onze

relatie zo wordt, dat uw behoefte om een WOB verzoek in te dienen niet

nodig is. Wij streven ernaar om onze beschikbare informatie open en

transparant met iedereen te delen. Als u informatie wilt en deze is
beschikbaar, dan willen wij u hiet graag in voorzien.

Onderstaand vindt u een puntsgewijze reactie op de overige onderdelen

van uw brief.

• Strikte handhaving van de milieuvergunningen bij Harsco en Tata

Steel.
o Wij voeren een strikt handhavingsbeleid uit bij Tata Steel en

Harsco. Deze is gebaseerd op de handhavingsstrategie van

de provincie (bevoegd gezag), uitgevoerd door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hierbij wordt de

handhaving afgestemd op de activiteiten van het bedrijf en

de risico’s. Op dit moment zien wij geen aanleiding om

onze strategie te wijzigen.

• Herzien huidige milieuvergunning van Harsco.

O Voor de vergunning van Harsco is uitgegaan van de criteria

die passen bij de activiteiten die Harsco uitvoert. Juridisch

gezien voldoet de huidige vergunning en biedt deze
voldoende houvast voor handhaving in het geval van
incidenten.

• Integreren van de vergunningen van Harsco en Tata Steel.

O Harsco is een zelfstandig bedrijf en heeft een vergunning

ontvangen die is gebaseerd op een risico-inschatting van de
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bedrijfsactiviteiten. Een geïntegreerde vergunning ligt
daarom niet voor de hand.

• Verdergaande maatregelen indien de stofemissies zich blijven
voordoen.

o Wij zetten alle juridische middelen in indien er zich
incidenten blijven voordoen.

• Gezondheidsonderzoek en extra meetpunten.

o Wij hebben reeds de eerste stappen gezet voor aanvullend
onderzoek. Om in de toekomst beter op de vragen van de
bewoners antwoord te kunnen geven, willen wij - op basis

van de vragen die er leven en de expertise van het RIVM -

een uitgebreider monitoringsysteem ontwikkelen. Uw raad
en andere inwoners van de lJmond zullen binnenkort
betrokken worden bij het formuleren van de
onderzoeksvragen en bij de wijze waarop we het meetnet
gaan uitbreiden.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 28 novemberjl. hebben wij op
onze website een overzicht gepubliceerd van de vragen en antwoorden,

de presentaties, de factsheets en de in opdracht uitgevoerde

onderzoeken van Tata Steel.
Zoals met u afgesproken heeft de heer A. Tekin u reeds benaderd om

een afspraak met u te maken om e.e.a. mondeling toe te lichten en

samen met u het vervolg in gang te zetten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pro\i nciesecretaris

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.


