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Geachte leden,

Met deze brief en de bijlage wil ons college komen tot een protocol
voor onze informatievoorziening aan uw Staten over de taken voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die door en namens
ons college worden uitgevoerd. In dit informatieprotocol geven we een
toelichting op de onderwerpen, de wijze en het tijdschema van
informatievoorziening door ons aan uw Staten. Wij bespreken dit
informatieprotocol graag met u. Daarom verzoeken wij u deze brief met
bijlage ter bespreking op de B-agenda van de commissie Natuur,
Landbouw en Gezondheid (NLG) van 1 0 januari 2022 te plaatsen.

Aanleiding
De informatievoorziening rondom Tata Steel en Harsco Metals is
meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in de vergaderingen
van uw Staten en de commissie NLG. Na de maatschappelijke onrust die
vanaf het najaar van 201 8 ontstond rondom deze bedrijven door de
uitstoot van grafiet, hebben we onze informatievoorziening aan uw
Staten over VTH-taken geïntensiveerd. In aanvulling daarop heeft u ons
op 1 7 juni 201 9 verzocht elke twee weken een update te geven over de
van de gang van zaken en de ontwikkelingen in deze dossiers (motie
M22-201 9). Wij hebben hier toen invulling aan gegeven. Vanaf 25
november 2019 hebben we met de commissie NLG afgesproken dat we
uw Staten in plaats van iedere twee weken, periodiek, voorafgaand aan
elke commissievergadering NLG, per brief informeren. Dit om meer
duiding te kunnen geven aan de verstrekte informatie. Hierbij wordt
niet alleen informatie verstrekt over Tata Steel en Harsco Metals, maar
ook over relevante ontwikkelingen bij overige bedrijven waar we het
bevoegd gezag voor zijn. Dit is nog steeds de huidige werkwijze.
In lijn met voorgaande constateerde de Randstedelijke Rekenkamer in
hun rapport ‘Stof tot nadenken’ dat de informatievoorziening richting
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uw Staten sinds begin 2020 was verbeterd. Er waren echter nog geen
eenduidige criteria of richtlijnen vastgesteld voor het informeren van
Provinciale Staten over onderwerpen met betrekking tot Tata Steel en
Harsco Metals. Dit heeft ertoe geleid dat u in uw vergadering van 8
maart 2021 twee verzoeken had over de informatievoorziening. Ten
eerste heeft u ons gevraagd kaders op te stellen waarover, op welke
manier en wanneer de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD
NZKG) ons college moet informeren over de uitvoering van VTH-taken
bij Tata Steel en Harsco Metals. Hierbij is gevraagd onderscheid te
maken tussen reguliere en politiek-bestuurlijke zaken.

Daarnaast heeft u aan ons gevraagd om het informatieprotocol aan u
voor te leggen, waarin richtlijnen zijn opgenomen wanneer u
geïnformeerd moet worden over ontwikkelingen ten aanzien van Tata
Steel en Harsco Metals. Onderdeel van dit verzoek was de werking van
dit informatieprotocol na één jaar met u te evalueren.
Beide verzoeken hebben we verwerkt in bijgevoegd informatieprotocol.
Informatieprotocol geschikt voor alle VTH-taken
Het informatieprotocol is opgezet zodat het breder toepasbaar is dan
alleen voor Tata Steel en Harsco Metals. Het is geschikt voor de
informatievoorziening over de uitvoering van alle VTH-taken door de
omgevingsdiensten. Naast het vastleggen van criteria of richtlijnen voor
actieve informatievoorziening richting uw Staten, is de intentie van dit
protocol om de aangeboden informatie te stroomlijnen en zoveel
mogelijk aan te haken bij reguliere informatiemomenten en de
planning- en controlcyclus. Met als doel u te ondersteunen in uw
kaderstellende en controlerende taak. Dit protocol vormt ook de kaders
voor de omgevingsdiensten in Noord-Holland voor het informeren van
ons college over reguliere en politiek-bestuurlijke zaken.
Informatieprotocol staat niet op zichzelf
Bij het opstellen van dit informatieprotocol is, voor zover mogelijk,
aansluiting gezocht bij de bestaande werkwijze. Het informatieprotocol
sluit aan op de Provinciewet (artikel 1 67) en de checklist/criteria
‘actieve informatieplicht Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten’
(2003-19119).
2022 wordt een overgangsjaar in informatievoorziening
Sinds eind 2019 zijn goede stappen gezet op het gebied van het
openbaar maken van informatie over VTH-taken. Op de websites van de
OD NZKG staan de handhavingsbesluiten van alle Noord-Hollandse Brzoen RIE4-bedrijven. Alle vergunningen en bijbehorende stukken worden
gepubliceerd op overheid.nl en de websites van de omgevingsdiensten
en de actualiteiten over Tata Steel zijn te vinden in het dossier op de
websites van de provincie en de OD NZKG. Daarnaast hebben we de
toereikendheid en actualiteit van de huidige vorm van
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informatievoorziening afgezet tegen de tijd die het onze organisatie
kost om die informatie te genereren. Op basis hiervan stellen we voor te
stoppen met de VTH-brief voorafgaand aan elke commissievergadering,
en het jaar 2022 als een overgangsjaar te gebruiken voor de
informatievoorziening over het dossier Tata Steel aan uw Staten. Dit
betekent dat we u in 2022 tweemaandelijks informeren over dit dossier
via een informatiebrief op hoofdlijnen, met verwijzingen naar specifieke
informatie op de websites van de provincie en de omgevingsdiensten.

Bespreking in de commissie Natuur, Landschap en Gezondheid
Op basis van voorgaande hebben we op 7 december 2021 besloten het
bijgevoegde informatieprotocol ter bespreking voor te leggen aan uw
commissie NLG. Tijdens de vergadering van deze commissie op 1 0
januari 2022 bespreken we graag inhoudelijk de voorgestelde
benadering met u. In lijn met de aanbeveling van de Randstedelijke
Rekenkamer zullen wij de werking van dit informatieprotocol na een
jaar evalueren.
Tot slot
Sinds het begin van de onrust rondom de uitstoot van grafiet door
Harsco Metals is veel tijd en energie gestoken in het samenwerken met
betrokkenen voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond.
Belangrijke stappen zijn op dit vlak al gezet of worden op korte termijn
geïmplementeerd. Ook in de rest van Noord-Holland borgt ons college
samen met de omgevingsdiensten de basiskwaliteit van onze
leefomgeving. Dit doen we door het beoordelen van
vergunningsaanvragen, toezicht houden op de naleving van
milieuregels en waar nodig handhaven.
Ondanks deze inzet is het niet volledig uit te sluiten dat hinder ontstaat
voor omwonenden of de leefomgeving. Het is echter aannemelijk dat
door onze gezamenlijke inspanningen voordeel wordt behaald voor
bodem-, water- en luchtkwaliteit, wat leidt tot een gezondere
leefomgeving. Met dit informatieprotocol verwachten we helderheid te
verschaffen over de wijze waarop het informatieverkeer tussen ons
college en uw Staten in deze gevallen plaatsvindt. We zien met
belangstelling uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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