ACTUALITEIT*
* Actualiteiten kunnen tot uiterlijk
vrijdag voorafgaand aan de
Statenvergadering om 12.00 uur
schriftelijk worden ingediend

Voor de Statenvergadering van 16-12-2019

bij de griffie.
(statengriffie@noord-holland.nl).
Zie verder artikel 48 van het
Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale

Onderwerp : Brief met betrekking tot Sinter koelers Tata Steel

Staten en Statencommissies van
Noord-Holland 2015.

Toelichting : **
Vol ongeloof lazen wij de brief van donderdag 5 december waarin GS de
ontstane situatie met betrekking tot de uitstoot van stof en daaraan
gekoppelde zware metalen door de sinterkoelers op het terrein van Tata
Steel uiteen zet. De fractie van de PvdA is erg geschrokken van deze
mededeling, zeker gelet op de voorgeschiedenis rond de emissies en
stofoverlast in de aangrenzende gemeenten. Onze zorgen over de gevolgen
van deze uitstoot voor de gezondheid van de inwoners van bijvoorbeeld Wijk
aan Zee waren al groot en worden hiermee alleen maar groter.

** De in te vullen kaders zijn beperkt
tot het blauwe vlak. Indien
er meer tekst nodig is bij de
toelichting en/of de reden van
spoedeisendheid, kunt u dat in

De fractie van de PvdA acht het van groot belang dat zo snel mogelijk
duidelijkheid komt over de precieze situatie. (vervolg in bijlage)

Reden van spoedeisendheid : **
De mededelingen over de langjarige hogere uitstoot van de sinterkoelers
heeft veel onrust teweeg gebracht bij de fractie van de PvdA. Dat zal zeker
ook gelden voor de omwonenden. Zij maken zich niet alleen al heel lang
zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid van de uitstoot door Tata
Steel en anderen in hun omgeving, zij zijn door alles wat er hiervoor is
gebeurd ook hun vertrouwen in zowel het bedrijf als de controlerende en
vergunnende overheid kwijtgeraakt. Deze nieuwe situatie zal hier geen goed
aan doen. Zowel voor de Staten als de inwoners is het van groot belang dat
er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de precieze situatie, de risico's
en de maatregelen die getroffen worden om hen hiertegen te beschermen.
Dit kan niet wachten tot de volgende commissievergadering.

Indiener (naam/namen invullen)
Gert-Jan Leerink, PvdA
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een word-document als bijlage
toevoegen.

