SU

Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
doortussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
R.L. Baars

BEL/OMB

Telefoonnummer +31 2351 4550
baars r<®No o rd-Ho II and. n I

1 13

Verzenddatum

Betreft: Voortgangsrapportage Programma Tata Steel2020-2050
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond

- 9 JULI 2021
Kenmerk

1641018/1641 138

Geachte leden,
Uw kenmerk

Bijgevoegd vindtu de voortgangsrapportage van het Programma Tata
Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond en
van het Uitvoeringsprogramma Vergunningveriening, Toezichten
HandhavingTata Steel 2020 - 2022 van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Hiermee geven wij invulling aan het voornemen
in het programma Tata Steel om Provinciale Staten jaarlijks te
informeren over de voortgang van het programma.
In deze brief informeren wij u in aansluiting op de voortgang van het
programma Tata Steel ook over de voortgang van Motie 25-2021
“Duurzaam doorpakken met Tata” (M25/PS 08032021). Dit is toegezegd
in de vergadering van Provinciale Staten van 8 maart 2021.
Hetprogramma is acht maanden geleden vastgesteld. Sindsdienis een
groot aantal acties in gang gezet. Zowel bij de provincie Noord-Holland,
als bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de
IJmondgemeenten en bij andere partners. Voorbeelden zijn extra
toezicht bij Tata Steel, het openen van een loket in Wijk aan Zee doorde
OD NZKG, de oplevering van het stoffilter bij de Sinterkoelers, de
afronding van het eerste deelvan het RIVMgezondheidsonderzoek en
intensieve contacten met de Rijksoverheid overTata Steel. Meer
informatie over de voortgang en ingezette acties kunt u vinden in de
bijlagen.

De uitvoering van het Programma Tata Steel ligt goed op koers. Wij zien
daarbij dat onze eigen acties - zoals het aanscherpen van de
vergunning en meer toezicht - hun beslag krijgen. Dit is bijvoorbeeld
goed te zien in de rapportage van het Uitvoeringsprogramma
Vergunningveriening, Toezicht en Hand having Tata Steel 2020 - 2022
van de OD NZKG.Tegelijkertijd nemen ook andere partijen hun rol en
verantwoordelijkheid. Onder andere ons intensief bestuurlijk overieg >

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.1 24.B.08

2 I 3

ondersteund door de grote aandacht vanuit de maatschappij en de
media, heeft geleid tot de aankondiging van het investeringsprogramma
Roadmap+ doorTata Steel. Natuurlijk moet dit grotendeels nog worden
uitgevoerd, het is wel een stap in de goede richting. Voorde
voortvarende uitvoering van de plannen van Tata Steel houden wij
continu vinger aan de pols.

De brief die wij samen met de IJmondgemeenten naar aanleiding van
het RIVM briefrapport van april 2021 aan de staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat (l&W) hebben gestuurd is belangrijk
geweest om het dossierTata Steel onder de aandacht te brengen bij het
Rijk. Het effect is onder andere dat het overleg met de ministeries van
l&W en EZK intensiever is geworden. Het belang vooreen gezondere
leefomgeving inde IJmond en de rol van Tata Steel daarin staat nu bij
het Rijkduidelijkop de agenda. Dat bleekook uit het werkbezoek dat
staatssecretaris Van Veldhoven onlangs bracht aan Wijkaan Zee, waar
ze in gesprek ging met inwoners en bewonersorganisaties. De basis om
te werken aan een gezondere en veilige IJmond is daarmee verbreed van
de opstellers van het Programma Tata Steel naar alle betrokken
overheden.
Motie Duurzaam doorpakken met Tata
Provinciale Staten hebben met de motie “Duurzaam doorpakken met
Tata Steel” Gedeputeerde Staten gevraagd om:
“Jaarlijks te rapporteren hoever Tata Steel concreet op koers is wat
betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in Tata Steel 2020-2050,
Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen
(inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen
en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving
voldoende beschermt."

Met deze rapportage geven wij voor het jaar 2021 invulling aan de
uitvoering van deze motie. De ambities van Tata Steel voor
duurzaamheidsdoelstelling zijn verwoord inde “Expression of
principles” van Tata Steel en het ministerie van EZK. Een belangrijke
eerste concrete stap in de verwezenlijking van deze ambities is het
project Everest waarmee CO2 wordt afgevangen en blauwe waterstof
wordt geproduceerd (zievoormeer informatie de statenvoordracht over
dit onderwerp). Voor het wegnemen van overlast door o.a. stof, geuren
geluid heeft Tata Steel op 25 mei 2021 de Roadmap+verder
geconcretiseerd. Verschillende maatregelen worden daarmee versneld
uitgevoerd. Meer informatie daar over staat op de website van Tata
Steel.

Wij concluderen daarmee dat - in de termen van de motie - Tata Steel
op koers is met de geformuleerde ambities. Onlangs heeft de FNV wel
een alternatief (“Groen Staal”) naar voren gebracht voorde
verduurzaming van Tata Steel zonder de afvang en opslag van CO2. Het
is allereerst belangrijk dater een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd
naar dit alternatief. De FNV, Tata Steel en het Rijk zijn daarvoor aan zet.
Afhankelijk van de uitkomsten van die studie nemen Tata Steel en het
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Rijk mogelijk verdere besluiten en is het mogelijk dat de ingezette
koers naar verduurzaming wijzigt.
Vervolgens is de vraag “in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun
leefomgeving voldoende beschermt”. Het uitvoeren van de ambities en
voornemens van Tata Steel zal leiden tot minder negatieve effecten van
Tata Steel op de leefomgeving. De Roadmap+ moet binnen twee jaar
leiden tot resultaten d ie voor omwonenden merkbaar zijn. Wij realiseren
ons daarbij dat twee jaar nog wel een lange periode is voor mensen die
op concreet resultaat wachten.
De leefomgeving in de IJmond voldoetaan de geldende wettelijke
(gezondheids)normen, bijvoorbeeld voorfijnstof en stikstofdioxide. In
het jaarlijkse rapport over de luchtkwaliteit Ijmond is dit opnieuw
bevestigd. Het briefrapport van het RIVM “Tussentijdse resultaten
gezondheidsonderzoek Ijmond” heeft echter laten zien dat voldoen aan
de wette lijke normen niet automatisch betekent dat er ook sprake isvan
een gezonde leefomgeving in ditgebied. Die onderzoeksresultaten
onderstrepen de noodzaak en het belang van een gezondere
leefomgeving inde Ijmond. Zoals in de brief aan uw Staten over d it
RIVM briefrapport staat spannen de provincie Noord-Holland en de
IJ mond gemeenten zich daarom - ook los van de Road map-i- van Tata
Steel - binnen de bevoegdhedenen kaders maximaal in om de
leefomgeving in de Ijmond steeds verder te verbeteren.
Over de voortgang van dein de motie genoemde onderdelen zullen wij
jaarlijks rapporteren met de jaarlijkse voortgangsrapportage van het
Programma Tata Steel. Wij stellen u voor om met d ie toezegging de
motie als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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