M23-2022/PS 07-03-2022
AANGENOMEN
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 7 maart 2022,
Agendapunt 16 – Advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag:
Zicht op verbetering leefomgeving
Overwegende dat
• het productieproces van Tata Steel negatieve impact heeft op de
leefomgeving, de gezondheid en het milieu;
• omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid en dat bevestigd
zien door de verschillende RIVM rapporten;
• Tata Steel veel CO2 uitstoot;
• Nederland de verplichting heeft de CO2 uitstoot drastisch te reduceren;
• de overstap naar het produceren van groen staal goed is voor de
leefomgeving, gezondheid, het milieu en de economie.
Constaterende dat:
• de uitstoot van ZZS door Tata Steel op zo kort mogelijke termijn naar
beneden moet;
• voor een spoedige uitvoering van de plannen met betrekking tot groene
staalproductie een concrete planning vanuit Tata Steel en duidelijke
afspraken rond de benodigde procedures en vergunningstrajecten met de
provincie nodig zijn;
• voor de overstap naar groene staalproductie een goede
(waterstof)infrastructuur, financieel kader en ondersteuning van de lokale
en regionale overheid bij de ontwikkeling van de benodigde kennis in het
kader van planvorming en vergunningverlening voorwaardelijk zijn en
daarvoor betrokkenheid van het Rijk noodzakelijk is.
Spreken uit dat:
• voor de korte termijn:
o een significante verbetering van de leefomgeving en milieu
gerealiseerd moet zijn;
o de resultaten geformuleerd in het Programma Tata Steel 2020-2050
en de Roadmap+ ook daadwerkelijk gerealiseerd en aangetoond
moeten worden;
o Helderheid vanuit het Rijk komt over de financiering en
noodzakelijke infrastructuur voor de Groen Staal route.
•

voor de middellange termijn:
o De overgang naar groen staal zo spoedig mogelijk gerealiseerd
wordt;
o De meest vervuilende onderdelen in het productieproces gesloten
worden.

Verzoeken GS:
• voor 1 april 2022 duidelijkheid te bieden m.b.t. de procedures en
termijnen voor de afgifte van vergunningen om tot groen staal te komen;
• er bij het Rijk op aan te dringen voorwaarden aan mogelijke subsidie
regelingen te verbinden m.b.t.:
o gezondheid;

een termijn te verbinden waarbinnen de DRI gerealiseerd moet zijn
en de KooksGasFabriek en de Hoogoven gesloten worden;
voor 1 april 2022 duidelijk te maken welke maatregelen in de Roadmap+
wettelijke afdwingbaar zijn;
met Tata en het Rijk in overleg te treden om te komen tot harde afspraken
aangaande de niet afdwingbare maatregelen uit de Roadmap+ en de
daarbij geformuleerde resultaten; waarbij tevens wordt vastgelegd wat de
gevolgen zijn als doelen niet -binnen de gestelde termijn- worden behaald;
de Staten te informeren over de voortgang van de Roadmap+.
o
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•

en gaan over tot de orde van de dag.
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