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Geachte leden,

Uw kenmerk

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 1 7 augustus
2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) bij bedrijven waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag
voor is.
Tata Steel en Harsco Metals, Velsen-Noord
In de bijlage vindt u de uitgebreide informatievoorziening inzake het
dossier Tata Steel en Harsco Metals.

ICL Fertilizers, Amsterdam
ICL Fertilizers Europe C.V. is een bedrijf dat kunstmeststoffen
produceert. De grondstoffen hiervoor worden aangeleverd door middel
van (zee)schepen en opgeslagen op het terrein van het bedrijf in
afwachting van verdere verwerking, of direct overgeslagen in
binnenvaartschepen. Sinds januari 201 9 is het aantal geurklachten
vanuit de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord fors
toegenomen. Mogelijk is deze geuroverlast afkomstig van ICL, maar dat
is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. In augustus 2020
zijn de provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf en de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) gestart met
plaatsing van extra eNoses, om beter te kunnen onderzoeken of ICL de
bron van de geurhinder in Tuindorp is. Het onderzoek loopt tot begin
2021. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar de
bewoners en ICL zelf, en andere betrokken partijen zoals de gemeente
Amsterdam.
N.V. Afvalzorg Holding, Amsterdam
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Afvalzorg N.V. exploiteert een aantal stortplaatsen in Noord-Holland,
waarvan stortplaats Nauerna er een van is. Als provincie hebben we op
de locatie een taak op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving vanuit de wet milieubeheer. In het verleden zijn er veel
klachten geweest over geuroverlast, als gevolg van uittredend stortgas.
In april 2020 zijn extra buizen geplaatst om dit stortgas te onttrekken.
De afgelopen maanden heeft de OD NZKG veel minder klachten over
geuroverlast bij Nauerna gekregen. De komende tijd blijft de OD NZKG
dit monitoren.

Verder zijn we als provincie als partner betrokken bij de realisatie van
Park Nauerna. In 201 3 is in een overeenkomst door gemeente Zaanstad,
Afvalzorg, Belangengroep Nauerna en provincie Noord-Holland
afgesproken om op de locatie van stortplaats Nauerna een veilig
openbaar park te realiseren. In augustus 201 8 heeft de Raad van State
de gemeente Zaanstad opdracht gegeven om de veiligheid van
recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna. Naar
aanleiding hiervan is discussie ontstaan tussen de partners over wat
nodig is om veilige recreatie mogelijk te maken. Als provincie hebben
we nu, namens alle partners, opdracht gegeven aan het RIVM om ons te
helpen in die discussie. Naar verwachting zijn de eerste
aanbevelingen/conclusies van het RIVM in september beschikbaar.
Tot slot
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u deze aan de
verantwoordelijk gedeputeerde stellen in de vergadering van de
commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van 24 augustus 2020.
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