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Geachte leden,

Uw kenmerk

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 2 juni 2020
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
bij bedrijven waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor is.
Invorderingsproces dwangsommen

In onze vorige brief van 1 6 april 2020 (kenmerk: 1 384040/1 393270)
informeerden wij u over ons besluit om voorlopig de bevoegdheden
rondom het invorderen van verbeurde dwangsommen bij de OD NZKG
zelf uit te voeren. Voor het zelf uitoefenen van deze bevoegdheden
door ons college zijn in goed overleg met de OD NZKG inmiddels
werkafspraken gemaakt. Sinds 25 mei jl. oefenen wij deze
bevoegdheden zelf uit op basis van deze werkafspraken.
Op uw verzoek doet de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek naar de
kwaliteit van de VTH-uitvoering bij Tata Steel en Harsco Metals. Vanuit
dit perspectief betrekt de Randstedelijke Rekenkamer ook de verjaarde
dwangsommen bij Harsco Metals. Inmiddels is daarnaast - in onze
opdracht - een onafhankelijk onderzoek gestart door het bureau EIFFEL.
De reikwijdte van deze opdracht is besproken met de Randstedelijke
Rekenkamer om dubbel werk te voorkomen. Door EIFFEL wordt een
analyse gemaakt van het gehele invorderingsproces van alle
dwangsommen van de afgelopen twee jaar bij alle bedrijven waarvan de
provincie bevoegd gezag is. Binnen twee maanden komt dit bureau met
de resultaten van hun onderzoek. Wij zullen u daar dan over
informeren.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33

Tata Steel en Harsco Metals

2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

2 I 3

1384040/1432024

In de bijlage vindt u de uitgebreide reguliere informatievoorziening
inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
VTH bij bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie

Ceurhinder Tuindorp Oostzaan
Een deel van de bewoners van Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord
ervaart geuroverlast. De OD NZKC is veelvuldig in overleg met de
bewoners. De klachten lijken vooral van de bedrijven ICE Fertilizers en
Bunge Netherlands te komen. Dit zijn bedrijven die onder het bevoegd
gezag van de provincie vallen.
Namens ons college heeft de OD NZKC de klachten van 201 5 tot 2020
geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op de oorzaak. De huidige
klachten worden gecoördineerd afgehandeld. Verder heeft ICL de
resultaten van een eigen nulmeting voor geurhinder gedeeld met de
omwonenden. Daaruit blijkt dat de grenswaarden van het provinciaal
geurbeleid niet worden overschreden. In opdracht van de OD NZKC
wordt dit jaar luchtonderzoek uitgevoerd bij ICL en Bunge. Ook worden
de vergunningen getoetst aan de best beschikbare technieken (BBT).
Park Nauerna stortplaats Afvalzorg Nauerna
Met de partners uit het mediationovereenkomst (bewonersvereniging,
Zaanstad, Noord-Holland, Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg) wordt
op bestuurlijk niveau gesproken de veiligheid van het park. Wij zullen u
informeren over de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt.

Tot slot
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u
vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u deze aan de
verantwoordelijke gedeputeerde stellen in de aanstaande vergadering
van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

jrovibciespcfetaris

Schartman

voorzitter

A.Th.EL van Dijk

3 I 3

1 bijlage
Informatievoorziening Tata Steel en Harsco Metals

1384040/1432024

