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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over de afhandeling van motie
22-2019 van 1 7juni 201 9 inzake de tweewekelijkse update Harsco
Metals/Tata Steel.

Uw kenmerk
M22-201 9

Op initiatief van portefeuillehouder Milieu is op 1 3 juni 201 9 een extra
vergadering gehouden van de Interim-Statencommissie over de eerste
uitkomsten van het onderzoek van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de grafietuitstoot bij Harsco
Metals/Tata Steel. In dit debat heeft de portefeuillehouder Milieu
aangegeven dat de informatie aan Provinciale Staten de afgelopen
periode summier is geweest en heeft hij namens het college
voorgesteld om gezamenlijk met u een modus te vinden om uw Staten
op de hoogte te houden van dit dossier. Op 1 7juni jI. heeft deze
oproep geresulteerd in de unaniem aangenomen motie 22-201 9 die GS
vraagt actief, elke twee weken een update te geven van de gang van
zaken en de ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals’.
Ter vergadering heeft de portefeuillehouder Milieu al aangegeven graag
inhoud te geven aan deze opdracht. Met deze brief en voorgestelde
aanpak geven wij hier inhoud aan. Wij hebben ons hierbij ingespannen
u voor de eerste Statenvergadering van 8juli 2019 te berichten. De
extra vergadering van de Statencommissie Natuur, Landbouw &
Gezondheid (NLG) van 11juli 201 9, onder voorbehoud van goedkeuring
van uw Staten, lijkt ons een goede gelegenheid om de door ons
voorgestelde benadering te bespreken en samen de beoogde modus die
u in staat stelt uw kaderstellende en controlerende rol als
volksvertegenwoordigers in dit complexe en dynamische dossier inhoud
te geven.
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Qua benadering veronderstellen wij dat er de komende periode in een
hogere frequentie dan gebruikelijk informatieverstrekking en
gedachtewisseling tussen ons college en uw Staten wenselijk is.
Praktisch stellen wij voor dat wij uw Staten met ingang van 2 juli 201 9
tweewekelijks schriftelijk informeren en geven wij u in overweging om
in de vergaderingen van de commissie NLG enige tijd te reserveren om
de tussenliggende informatie als ingekomen stukken te kunnen
bespreken met de gedeputeerde Milieu.
-

-

Voor de tweewekelijkse informatievoorziening stellen wij voor een vaste
opzet te kiezen. Wij veronderstellen dat een vaste opzet u —en derden—
meer overzicht en houvast biedt dan berichtgeving per brief die qua
opzet zou kunnen wisselen bijvoorbeeld vanwege de actualiteit. De
informatievoorziening per twee weken zien wij als een ‘hoogfrequente
reguliere update’. Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zullen
wij, of de portefeuillehouder Milieu namens ons, u per direct per brief
of op andere wijze informeren. In de bijlage 1 vindt u de eerste
uitwerking van deze opzet per 2 juli 201 9. In uw commissievergadering
van 11juli a.s. bespreekt de portefeuillehouder Milieu graag met u
zowel deze opzet als de concrete uitwerking van de opzet. De concrete
inhoud kan u natuurlijk ook reden geven tot nadere vragen of
gedachtewisseling.
Bij deze informatievoorziening willen wij graag op voorhand aandacht
vragen voor drie aspecten.
In de eerste plaats is het dossier Tata steel/Harsco Metals niet alleen
complex en omvangrijk, maar daarnaast kent dit dossier ook veel
relevante technische en juridische details. Veel van die details kunnen
ook bestuurlijk en politiek relevant zijn of worden; dit vraagt zowel
ambtelijk als bestuurlijk telkens weer alertheid en zorgvuldigheid. U
mag van ons en van de ambtelijke organisatie, inclusief de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (CD NZKG) verwachten dat wij
hier scherp op acteren. Wij vragen u ons in dezen scherp te houden en
oog te hebben voor de omvattendheid van dit dossier. Waar nodig lijkt
het ons verstandig ruimte in te bouwen voor mondelinge technische
informatievoorziening.
—

—

In de tweede plaats zullen wij u via deze informatievoorziening (nog)
niet meenemen in onderliggende overwegingen. Zoals ook wordt
onderkend bij Wob-verzoeken kunnen er redenen van provinciaal
belang zijn om -persoonlijke- beleidsopvattingen nog niet te
openbaren; bijvoorbeeld omdat dit de juridische positie van de
provincie in een rechtsgang zou kunnen schaden en/of financieel
betekenisvolle consequenties kan krijgen. Indien het wenselijk is, dan
kan bij een gedachtewisseling in de commissie NLG worden

1240947/1240949

t’.’,

Provincie
Noord-Holland
3 1 3

teruggevallen op de algemene lijnen die ons college en uw Staten
hanteren bij vertrouwelijk/geheim te bespreken deelonderwerpen.
Tot slot staat de tweewekelijkse informatievoorziening ten dienste van
uw rol als kaderstellend en controlerend gezag. Wij willen u in deze rol
ten volle faciliteren en vragen u er oog voor te hebben dat dit van alle
betrokkenen rolvastheid vraagt bij de invulling van ieders
verantwoordelijkheid in dit dossier. Van u, van de bestuurder en
(eind)verantwoordelijken binnen de ambtelijke organisatie, inclusief de
OD NZKG die de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de
betreffende twee bedrijven in ons mandaat uitvoert.
Wij stellen voor om in ieder geval deze aanpak te evalueren op vorm en
frequentie in de vergadering NLG aan het einde van dit jaar. Heel
praktisch stellen wij ons de vraag welke informatievoorziening en
mogelijkheid tot gedachtewisseling u voorstaat in het zomerreces (bij
onverhoopte nieuwe incidenten). Ook deze punten kunnen onderwerp
van gesprek zijn op 11juli 201 9.
Voor nu gaan wij er vanuit met deze brief en eerste tweewekelijkse
informatievoorziening naar behoren inhoud te hebben gegeven aan
motie 22 en zien op dit punt graag de resultante van de bespreking van
de commissievergadering NLG van 11juli a.s. tegemoet.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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