Toelichting aanvraag Actualiteit: Brief met betrekking tot Sinterkoelers Tata Steel
Gert-Jan Leerink, PvdA
(Vervolg: De fractie van de PvdA acht het van groot belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid
komt over de precieze situatie…)
Daarbij hebben wij in ieder geval de volgende vragen:
- Wat zijn de gezondheidsrisico's voor zowel de omwonenden als de medewerkers
op het terrein van Tata Steel van deze nieuwe bevindingen?
- Welke maatregelen worden er op korte termijn, en welke op langere termijn
genomen om de risico’s te minimaliseren?
- Hoe is het mogelijk dat dit zo lang, sinds 2004, heeft kunnen voortbestaan zonder dat
Tata zelf daarvan op de hoogte was?
- Waarom is dit niet eerder in het kader van de VTH taken door de OD NZKG
opgemerkt?
- Hoe kunnen de omwonenden en wij zeker weten dat er niet nog meer installaties op
het terrein zijn die niet voldoen aan de vergunde normen?
- Wat gaat GS doen om bij de overige installaties/vergunningen te controleren of deze
wel conform zijn?
- Wat gaat GS doen om de onderste steen boven te krijgen, ten aanzien van de gang
van zaken rond het vergunnen van deze en andere installaties waar mogelijk een
verschil zit tussen verwachting en werkelijkheid zodat wij het VTH proces kunnen
verbeteren en dergelijke verrassingen in de toekomst kunnen voorkomen?
- Wat kan GS doen zodat de OD’s wel voldoende grip krijgen op de omstandigheden en
risico’s bij Tata Steel, dan hieruit blijkt?
Beantwoording van deze en andere vragen zien wij graag tegemoet bij de behandeling van
de Actualiteit in de Statenvergadering van 16 december.
Aanvraag Technische briefing
Gelet op de complexiteit van de materie vindt de fractie van de PvdA het wenselijk om
voorafgaand aan de Statenvergadering een openbare technische briefing te houden waar de
problematiek nader wordt uitgelegd en technische vragen gesteld kunnen worden door
Statenleden. Daarbij achten wij de aanwezigheid van een medewerker met kennis van zaken
op dit gebied van de OD NZKG wenselijk. Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
Tata Steel achten wij niet zinvol, tenzij deze onomwonden kan uitleggen hoe het mogelijk is
dat een bedrijf zoveel jaren niet op de hoogte kan zijn geweest van het verloop van hun
eigen, kritische en risicovolle processen, met alle gevolgen van dien.

