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Van:
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 20:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen
Bijlagen: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen.docx

Dank , heb een paar kleine aanpassingen (zie tracks), verder prima.  
Ik kan alleen niet bij het stuk in Domus. Is SG inmiddels ook akkoord? Zo ja, dan kan ik nota naar MEZK sturen, zodat hij op de hoogte is. Dan neem ik ook meteen 
woordvoering en PA mee, zodat zij jullie woordvoeringslijn hebben.  

Dank! 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 17:35 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen 

Hallo , 
Ik stuur de nota alvast door die in Domus ligt.  is al akkoord. 
Zijn secretaresse moet het naar de SG sturen. 
Gr.   
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER INFORMATIE

Dep. VERTROUWELIJK 
Aan de Minister

nota non binding offer aan Tata Steel Nederland voor het 
overnemen van alle aandelen

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur

nezk.nl

Datum
19 februari 2021
Kenmerk
DGBI / 21049324

Kopie aan

Parafenroute
Bijlage(n)

SG
Lidewijde Ongering

Directeur TOP BBR

Aanleiding
Vrijdag 19 februari 2021, zijn SG EZK en de directeur Topsectoren en 
Industriebeleid door de leiding van Tata Steel geïnformeerd over een non binding 
offer (vrijblijvende bod) van Lian Amsterdam Beheer b.v. op Tata Steel Nederland. 
Het is mogelijk dat u hier vragen over krijgt en daarom is ook een redeneerlijn 
opgesteld.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.
Komende maandag heeft u een internoverleg over Tata ter voorbereiding van uw 
gesprek met de CEO van Tata Steel India op donderdag, en kan deze ontwikkeling 
verder besproken worden.

Kernpunten
• Dit non binding offer heeft betrekking op de overname van alle aandelen

van Tata Steel IJmuiden B.V. inclusief alle activa en ongeveer 800 hectare
grond in gebruik doorTSIJ.

• De initiatiefnemer is de heer  die al langere tijd bezig is
met een plan om een stad te bouwen op het terrein van Tata in IJmuiden.

• In 2018 heeft hij dit plan met de gemeente Velsen gedeeld. Gemeente
Velsen gaf aan kennis genomen te hebben van het plan maar geen
aanleiding te zien om daar verder wat mee te doen. Zij zagen voldoende
mogelijkheden voor een duurzame toekomst van Tata Steel IJmuiden.

• Inhoud van het plan:
o TSN zou worden uitgekocht;
o De noordkant van het terrein waar walserijen/fabrieken

eindproducten (staal voor auto's, verpakkingsstaal en staal voor
constructie) produceren zou in stand blijven,

o De zuidkant waar kolen en ijzererts aangevoerd en verwerkt
worden en waar ook de hoogovens staan om ruw ijzer en staal te
produceren zou sluiten. Op die plek wordt dan een stad gebouwd.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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• Het is onduidelijk op welke manier de  aan het geld voor
deze overname komt. Eerder had hij aangegeven daar misschien een
crowdfunding voor te willen starten.

• Nu dit non-binding offer uitgebracht is, moet Tata wel reageren. Zij zullen
op korte termijn gesprekken voeren met een aantal stakeholders, zoals de
gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland

• TSN en de aandeelhouder (TSL) hebben dezelfde mening en geloven in
een eigen toekomst, de aangekondigde roadmap en het
duurzaamheidsplan.

• Zij hebben wel zorgen over het in de publiciteit komen van dit bod, vooral
in relatie tot de rechtszaak die door een aantal omwonenden tegen Tata
voorbereid wordt.

Voorgestelde redeneerlijn n.a.v. non binding offer om alle aandelen Tata Steel 
IJmuiden b.v. over te nemen.

• Primair natuurlijk aan het bedrijf om het aanbod te bestuderen en te
reageren. Daar kunnen wij op dit moment nog niets van vinden of over
zeggen.

• Tata Steel IJmuiden heeft naar onze mening een goed toekomst
perspectief.

• Onze samenwerking met Tata naar een duurzaam en competitief
staalbedrijf in IJmuiden blijft daarom onveranderd verder gaan.

• We zijn al eens eerder geïnformeerd over de plannen van Lian Amsterdam
Beheer b.v. van . Wij kunnen echter nu nog niet
inschatten hoe realistisch de huidige plannen zijn.

• We volgen de ontwikkelingen verder en wachten ook eerst de reactie van
Tata af.

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Kenmerk
DGBI / 21049324
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Thyssenkrupp ends talks with UK’s Liberty on steel unit sale 

Thyssenkrupp ends talks with UK’s Liberty on steel unit sale 

ReutersLast Updated: Feb 19, 2021, 06:24 AM IST 

Synopsis 

Liberty Steel, led by commodities tycoon Sanjeev Gupta, last month submitted a firmed-
up non-binding bid for Thyssenkrupp’s steel unit, Europe’s second biggest in terms of 
sales, which sources said included commitments to protect jobs and sites.  

ReutersThyssenkrupp’s move to terminate talks shifts the focus to the group’s two other scenarios 
for its steel division. 

Frankfurt: German conglomerate Thyssenkrupp ended talks to sell its steel division to Britain’s 
Liberty Steel due to differences over value, the latest setback in efforts to consolidate the 
European sector  

Liberty Steel, led by commodities tycoon Sanjeev Gupta, last month submitted a firmed-up non-
binding bid for Thyssenkrupp’s steel unit, Europe’s second biggest in terms of sales, which sources 
said included commitments to protect jobs and sites. “We regret this step because we perceived 
Liberty Steel as a serious partner in the process,” Thyssenkrupp Chief Financial Officer Klaus 
Keysberg said in a statement.  

Thyssenkrupp’s move to terminate talks shifts the focus to the group’s two other scenarios for its 
steel division: keeping it or spinning it off to shareholders. Both would entail major additional cost 
and job cuts.  

Liberty Steel signs MoU for hydrogen-based steel making in France 

SECTIONS 

Liberty Steel signs MoU for hydrogen-bas .. 

n a move to bring down carbon emissions, LIBERTY Steel Group, part of metal industry baron 
Sanjeev Gupta’s GFG Alliance, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Paul Wurth 
and SHS - Stahl-Holding-Saar (SHS) to assess the building and operating of an industrial-sized, 
hydrogen-based steel making plant at Dunkerque in France. 

“Our industry needs to reinvent steel production fast, as the need to cut our emissions get ever 
more pressing against a backdrop of rising global demand .. 

117b



“Our industry needs to reinvent steel production fast, as the need to cut our emissions get ever 
more pressing against a backdrop of rising global demand for our products and legislative pressure 
to become carbon neutral,” Sanjeev Gupta, Executive Chairman of GFG Alliance and LIBERTY Steel. 

Hydrogen steel making has the potential to solve this issue and we’re determined to collaborate 
with like-minded partners to it make it happen, Gupta added 

As per the company, the plant would be one of the first operations of its type in France. 

“The pan-European partnership will work together on a project to incorporate a 2 million tonne 
Direct Reduced Iron (DRI) plant, with an integrated 1 GW capacity hydrogen electrolysis production 
unit, next to GFG’s ALVANCE Aluminium Dunkerque site,” the company said in a statement on 
Monday. 

The DRI plant will initially use a mix of hydrogen and natural gas as the reductant to produce DRI 
and hot-briquetted iron (HBI), before transitioning to using 100% hydrogen once the electrolysis 
production unit is complete. 

The DRI/HBI produced will primarily be used in the electric arc furnace of LIBERTY Ascoval in 
France but any surplus will be used at LIBERTY’s Ostrava and Galati integrated steelworks as well 
as the SHS-group’s Dillinger and Saarstahl plants in Germany. 

“LIBERTY has been working with Paul Wurth and SHS on the technical and economic viability of the 
project since early last year,” the media statement said. 

Now that initial feasibility work has proved successful the partners have signed a MoU which covers 
two phases. Phase 1 will improve the accuracy of the project’s commercial and technical feasibility 
which expected to take around 12 weeks and Phase 2 will deliver the level of detail required 
(technically and financially) for the effective implementation of the project. 

“Between them the partners are strategically focused on developing technology which will allow the 
steel industry to achieve its ambitious green targets, with LIBERTY undertaking carbon-neutral 
programmes worldwide as part of its ambition to be carbon neutral by 2030,” the company’s 
statement said. 



Woordvoeringslijn n.a.v. non binding offer om alle aandelen Tata Steel IJmuiden b.v. over te 
nemen. 

 Primair natuurlijk aan het bedrijf om offer te bestuderen en te reageren. Kunnen wij op dit
moment nog niets van vinden.

 Tata Steel IJmuiden heeft, zoals het nu is, een goed toekomst perspectief indien de
verduurzamingsopgave voltooid wordt.

 Onze samenwerking met Tata naar een duurzaam en competitief staalbedrijf blijft daarom
onveranderd verder gaan.

 We zijn eerder geïnformeerd over de plannen van Lian Amsterdam Beheer b.v. van de heer
 maar hebben ons daar niet verder in verdiept. Er zijn meerder partijen die

interesse hebben of hadden voor Tata Steel IJmuiden.

 Daar viel ook de interesse van het Zweedse SSAB onder en aangezien de leiding van Tata
met die partij in onderhandeling was en ook toen heeft de overheid geen acties richting
SSAB ondernomen.

 Het is niet de taak/ verantwoordelijkheid van de overheid om op iedere interesse in een
onderneming te reageren.

 Nu wij door Tata geïnformeerd zijn over de interesse van Lian Amsterdam Beheer wil ik me
wel gaan verdiepen in dit aanbod.

10.2e
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Van:
Verzonden: zaterdag 20 februari 2021 11:35
Aan: Ongering, L.M.C. (Lidewijde); Vijselaar, F.W. (Focco)
CC: )
Onderwerp: Nota update Tata
Bijlagen: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen.docx

Hi Lidewijde en Focco, 

Gisteren heeft Sharief op jullie verzoek een nota geschreven over het bod op Tata. Deze zou in Domus naar jullie komen, maar het is mij onduidelijk of dit gelukt is. 
Daarom leg ik deze voor de volledigheid via de mail aan jullie voor.  
Als jullie akkoord zijn, mail ik deze nota vandaag naar MEZK. Dit doe ik samen met de aanvullende voorbereiding op de Catshuissessie (deze liggen nu bij jou in Domus, 

), zodat MEZK maar 1 keer via mail aanvullende stukken krijgt.  

Zijn jullie akkoord met deze nota en om deze nota vandaag naar MEZK te mailen? 

Dank en fijne zaterdag! 

Groet, 
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Aan de Minister 

non binding offer aan Tata Steel Nederland voor het 
overnemen van alle aandelen 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Datum 
19 februari 2021 

Kenmerk 
DGBI / 21049324 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Vrijdag 19 februari 2021, zijn SG EZK en de directeur Topsectoren en 
Industriebeleid door de leiding van Tata Steel geïnformeerd over een non binding 
offer (vrijblijvende bod) van Lian Amsterdam Beheer b.v. op Tata Steel Nederland. 
Het is mogelijk dat u hier vragen over krijgt en daarom is ook een redeneerlijn 
opgesteld.  

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota.  
Komende maandag heeft u een internoverleg over Tata ter voorbereiding van uw 
gesprek met de CEO van Tata Steel India op donderdag, en kan deze ontwikkeling 
verder besproken worden.   

Kernpunten 
 Dit non binding offer heeft betrekking op de overname van alle aandelen

van Tata Steel IJmuiden B.V. inclusief alle activa en ongeveer 800 hectare
grond in gebruik door TSIJ.

 De initiatiefnemer is de heer Pieter van Duijn die al langere tijd bezig is
met een plan om een stad te bouwen op het terrein van Tata in IJmuiden.

 In 2018 heeft hij dit plan met de gemeente Velsen gedeeld. Gemeente
Velsen gaf aan kennis genomen te hebben van het plan maar geen
aanleiding te zien om daar verder wat mee te doen. Zij zagen voldoende
mogelijkheden voor een duurzame toekomst van Tata Steel IJmuiden.

 Inhoud van het plan:
o TSN zou worden uitgekocht;
o De noordkant van het terrein waar walserijen/fabrieken

eindproducten (staal voor auto’s, verpakkingsstaal en staal voor
constructie) produceren zou in stand blijven.

o De zuidkant waar kolen en ijzererts aangevoerd en verwerkt
worden en waar ook de hoogovens staan om ruw ijzer en staal te
produceren zou sluiten. Op die plek wordt dan een stad gebouwd.

SG 
Lidewijde Ongering 

Directeur TOP 
 

BBR 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21049324  Het is onduidelijk op welke manier de heer van Duijn aan het geld voor

deze overname komt. Eerder had hij aangegeven daar misschien een
crowdfunding voor te willen starten.

 Nu dit non-binding offer uitgebracht is, moet Tata wel reageren. Zij zullen
op korte termijn gesprekken voeren met een aantal stakeholders, zoals de
gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland

 TSN en de aandeelhouder (TSL) hebben dezelfde mening en geloven in
een eigen toekomst, de aangekondigde roadmap en het
duurzaamheidsplan.

 Zij hebben wel zorgen over het in de publiciteit komen van dit bod, vooral
in relatie tot de rechtszaak die door een aantal omwonenden tegen Tata
voorbereid wordt.

Voorgestelde redeneerlijn n.a.v. non binding offer om alle aandelen Tata Steel 
IJmuiden b.v. over te nemen. 

 Primair natuurlijk aan het bedrijf om het aanbod te bestuderen en te
reageren. Daar kunnen wij op dit moment nog niets van vinden of over
zeggen.

 Tata Steel IJmuiden heeft naar onze mening een goed toekomst
perspectief.

 Onze samenwerking met Tata naar een duurzaam en competitief
staalbedrijf in IJmuiden blijft daarom onveranderd verder gaan.

 We zijn al eens eerder geïnformeerd over de plannen van Lian Amsterdam
Beheer b.v. van de . Wij kunnen echter nu nog niet
inschatten hoe realistisch de huidige plannen zijn.

 We volgen de ontwikkelingen verder en wachten ook eerst de reactie van
Tata af
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 13:48
Aan:
CC:
Onderwerp: Voortgang afspraken met TSN
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 24 februari.docx

Dag , 

Zie in de bijlage het document aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het traject TSN 
zullen praten (09:30).  

Groet, 
 

 
.......................................... 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 24/2 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Vooruitblik tweede gesprek minister woensdag 15:15 (mondeling)
3) )
4) Agenda en voorbereiding Progress meeting

120a
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1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Rondkomen EoP 
en eventuele 
vervolgafspraak 

• Laatste akkoorden nodig voor
overeenstemming over EoP
donderdag: MFIN en CEO TSL.

• Proces daarna via MR naar
ondertekening aangeleverd bij
minister.

• Donderdag gesprek met CEO TSL.
• Bij overeenstemming ook stakeholders

meenemen richting publicatie
(gemeenten, betrokken organisaties.

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Over het algemeen verloopt
begeleiding aanvraag vanuit RVO
goed.

• Stap gezet in oplossing pijnpunt
caps in SDE++ zie nota

• Besluit minister op caps CCS.
• Inpassing caps in regeling verder

verkennen met WJZ, E, RVO en TOP

Vergunningen 
infra 

• Moeilijk te achterhalen waar
voortgang nu stokt.

• Doorspreken met CCS-team 

Vergunningen 
Everest 

• Goed gesprek tussen TSN, EZK en
PNH over hoe te beginnen met
voorbereidingen
verguninningaanvraag.

• TSN moet stukken  aanleveren bij PNH
en EZK

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld
ten aanzien van financiën

• Vervolgsessie over mogelijkheden pass-
on ETS-kosten (

 en 
andere 
additionele 
reducties 

• Vorige week vastgesteld dat we
voor project warmtepomp en plus
op CCS voor nu even afwachten
waar Tata verder mee gaat.

• Nieuwe ontwikkeling binnen Tata:
snelle stap naar DRI nog vóór 2030
in aanvulling op CCS biedt mogelijk
nieuw zicht op 

• Op de hoogte blijven van
voortschrijdend inzicht binnen TSN;
waar nodig meedenken.

• Subsidieaspecten DRI op mail zetten
naar TSN ( )

Voorbereiden 
afspraak met 
Narendran 

• Eerste gesprek met minister
geweest

• Woensdag tweede gesprek in
voorbereiding

Opzetten 
“Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel” 

• Eerste werkgroepbijeenkomst
gepland.

• Weinig ‘ownership’ traject EoP bij
I&W en provincie, duidelijk in 
laatste drafts 

• Volgende werkgroepbijeenkomst om
issues in meer detail te identificeren

Stikstofissue • Project TSN lijkt minder geschikt
voor ondersteuning nu dit BBT lijkt
te zijn.

• Vervolgoverleg nodig met
provincie/I&W/LNV over allocatie
rechten (

 

 

•

• 

•  
 

• In kaart brengen (on)wenselijkheden en
interventiemogelijkheden vanuit EV
(

• Staatssteunaspecten investering nader
bespreken (
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2) Vooruitblik tweede gesprek minister woensdag 15:15 (mondeling)

3)

4) Agenda en voorbereiding progress meeting
Voor de progress meeting met Henrik Adam (woensdag, 16:00)  staan twee punten op de agenda:
een vooruitblik naar de meeting donderdag en de CCS caps.

a) Vooruitblik naar het gesprek tussen Narendran en de minister op donderdag
Annotatie: dit moment kan gebruikt worden om één keer samen door de praktische kanten
van het gesprek donderdag te lopen. Met TSN is overeengekomen dat er geen slides gebruikt
worden, en dat de agenda drie onderwerpen zal beslaan: kennismaking, toekomst TSN, en
EoP/decarbonisatie Tata Steel.

Op woensdag horen we waarschijnlijk of MFIN akkoord kan gaan met de EoP. Ook hebben
we ten tijde van de progress meeting een tweede bijeenkomst met de minister gehad. Aan
de zijde van TSN is dan met Narendran gesproken. Eventuele bijzonderheden die hieruit
voortkomen kunnen worden besproken met het oog op het soepele verloop van het gesprek
donderdag.

Indien het vooruitzicht blijft dat het EoP overeengekomen zal worden, kunnen we de tijdslijn
richting ondertekening en publicatie bespreken. Daarbij kan je benadrukken dat we de
tussenliggende weken goed moeten gebruiken om de stakeholders mee te nemen,
waaronder gemeenten en organisaties die rol kunnen spelen bij het ondersteunen van de
plannen.

b) CCS Caps
TSN wil dit onderwerp op de agenda zetten om richting Adam te communiceren dat hier nog
een onopgelost punt zit. Eerder is al richting TSN aangegeven dat we woensdag nog geen
pasklare oplossing hebben, en dat we hier hard aan werken.

Ik zou vooral aangeven dat dit onze aandacht heeft. Indien dit vooral geframed wordt als een
probleem van de overheid of politiek, zou ik aangeven dat de regels van het KA vanaf het
begin helder zijn geweest en dat we daarom samen moeten kijken naar hoe dit project er
goed inpast. We zitten er daarbij constructief in, maar kunnen geen garanties geven over de
uitkomst.
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Tijdlijn publicatie Expression of Principles 

Tijdlijn: 

 25 feb: bespreking met Narendran

 24 maart: Tata Steel Group bespreekt stuk in board meeting

 26 maart: behandeling in MR (mondeling punt, in overeenstemming met AZ en FIN.
Stuk is wel al gedeeld en overeengekomen met direct betrokken ministeries I&W en FIN)

 26 maart of kort daarna: bij akkoord MR, ondertekening stuk en verzending naar
de Kamer met begeleidende brief. Indien dit om welke reden dan ook communicatief
niet handig is om een reden die nu nog niet kan worden voorzien, kan dit ook één of twee
weken naar achter verschoven worden. Dit is ook zo besproken met Tata.

Waarom pas over een maand op de agenda van de MR? 

 9 maart volgende corona persconferentie

 17 maart verkiezingen – MR’s van 12 maart en van 19 maart waarschijnlijk geen ruimte.

 TSN heeft ook het liefst eind maart, begin april. 24 maart staat nog een board meeting van
Tata Steel Group en bovendien sluit communicatie eind maart/begin april aan op
presentatie van hun jaarplannen.

Gesprekslijn voor donderdag 

 If all goes well, we hope to publish the agreement late March or early April.

 This timing is determined by the agenda of the weekly council of ministers, which will be
dominated by the upcoming elections and resulting issues up until that point.

 I understand there is a preference for timing the publication late March or early April on
your side as well.
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Van:
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 10:19
Aan:  

 
)

CC:
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek CEO TSL en MEZK + toevoeging disclaimer EoP + Kamerbrief - vertrouwelijk

Hallo , 

Met  naar de passage in de brief mbt heffing gekeken. 

Wij raden aan “aanvullende” in de kamerbrief te schrappen “Hiermee levert Tata Steel Nederland een belangrijke aanvullende bijdrage aan het Klimaatakkoord.” 

Argumentatie: 
- Dat Tata Steel meer reduceert dan zij zouden moeten conform hun reductiepad betekent niet persé dat er straks in plaats van 14,3 Mton nu bijv. 15,3 Mton

wordt gereduceerd.
Net als onder ETS houdt Tata door de investering dispensatierechten over en kan deze ruilen/overdragen. Door het grotere aanbod van dispensatierechten, zal
de prijs van dispensatierechten dalen. Dit kan er toe leiden dat andere bedrijven (met duurdere opties) er voor zullen kiezen rechten te kopen in plaats van zelf
te reduceren.

We hebben ook “proportionele deel” gewogen in de passage “Dit is een ambitieuze stap die substantieel verder gaat dan het proportionele deel van de uitstoot van Tata 
Steel Nederland onder de CO2-heffing”. Dat is goed te onderbouwen, dus akkoord. 

Groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 15:02 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@rvo.nl>; @rvo.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
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@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; s@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: Terugkoppeling gesprek CEO TSL en MEZK + toevoeging disclaimer EoP + Kamerbrief - vertrouwelijk 

Beste allemaal,  

Hieronder wat snelle persoonlijke aantekeningen van het gesprek tussen de CEO van TSL en MEZK dat vanochtend plaatshad. Daarnaast verzoek om input/akkoord 

Aantekeningen gesprek 
 Gesprek was goed en constructief. De onderwerpen op de agenda (kennismaking, toekomst TSN, CO2-reductie en Expression of Principles) zijn behandeld. Op

hoofdlijnen is er overeenstemming over EoP, met één aanvulling (zie hieronder).
 CEO TSL benadrukte dat de plannen voor decarbonisatie van TSN als besproken tussen de Staat en TSN er goed uit zien, en technisch haalbaar zijn. Vraag blijft

wat hem betreft de financiële haalbaarheid. Hij begrijpt de positie van de Nederlandse Staat, en dat wij geen middelen kunnen toezeggen, maar zoekt meer
comfort om te voorkomen dat het niet lukt door elementen die buiten de macht van Tata liggen en dat Tata vervolgens de schuld daarvan krijgt. Voorname zorg
daarbij was de mogelijkheid van TSN om kosten onder ETS door te berekenen aan de markt (bijv met CBAM).

 Onze houding tov CBAM is toegelicht door  in lijn met tekst die met  opgesteld. Dit leidde tot begrip aan zijde TSN.
 Wat is afgesproken: er komt een aanvulling in de tekst van het EoP waarmee het comfort geboden wordt dat TSN niet verantwoordelijk gehouden wordt voor

zaken buiten haar macht. Daarbij wordt ook gekeken naar een begeleidend schrijven dat dit comfort biedt, en nadruk legt op wederzijdse commitment. Wij
kunnen begeleidend schrijven dan meenemen in Kamerbrief of op een andere manier publiceren (en is nu in de bijlage vast in de vorm van een Kamerbrief
opgenomen).

 Daarbij is ook afgesproken dat dit materieel niet tot toezeggingen kan leiden die elders in de EoP niet nu ook al gedaan worden.
 Verzoek minister en CEO TSL was om teksten snel overeen te komen, zodat comfort kan worden geboden richting bespreking in kabinet en board Tata Steel

Limited, en ondertekening eind maart/begin april mogelijk blijft.

Proces 
 Eind deze week: Kamerbrief en toevoeging EoP afgestemd op werkvloerniveau binnen EZK
 Begin volgende week: Kamerbrief en toevoeging EoP afstemmen met I&W, PNH en FIN
 Tweede helft volgende week: Kamerbrief + aanpassing lijn door richting minister
 Begin van de week van 8 maart: akkoord van beide zijden – en indien geen akkoord volgende stappen opnieuw bezien

Verzoek daarbij aan jullie is om bijgaande teksten te beoordelen in het licht van de afspraak van de minister en de CEO van TSL. 
In het bijzonder vraag ik de aandacht van:  

 WJZ en FEZ voor de toevoeging in het EoP en Kamerbrief als geheel
  voor de stukken die refereren aan TSN en haar proportionele deel onder de heffing in de Kamerbrief
 Lisa voor de stukken over het Europese en mondiale speelveld in de Kamerbrief

Zouden jullie eventuele opmerkingen vóór vrijdag einde dag (of maandag 09:00) willen sturen? Excuus voor de korte deadline, die is nodig om eventuele plooien 
begin volgende week nog te kunnen gladstrijken vóórdat stukken de lijn in gaan.  

Groet, 
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Van: @gmail.com>
Verzonden: zaterdag 27 februari 2021 15:43
Aan:
Onderwerp: Fwd: Proposed Solution Tata Steel IJmuiden
Bijlagen: Letter to Tata Steel Netherlands Holdings B.V. (26.02.2021).pdf

Fyi , wij houden de druk er op. 
Gr  

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @dentons.com> 
Datum: 26 februari 2021 om 18:36:15 CET 
Aan: @tatasteeleurope.com" @tatasteeleurope.com>, @tatasteeleurope.com" 

@tatasteeleurope.com>, @tatasteel.com" @tatasteel.com> 
Kopie: @gmail.com>, @marktlink.nl>, " @dentons.com> 
Onderwerp: Proposed Solution Tata Steel IJmuiden 

Dear Sirs, 

We kindly refer to our letter attached. 

Yours sincerely, 

 

 
Partner, Co-Head of Europe Private Equity 

Visit the New Dynamic Hub, available to our clients and communities as part of the commitment that Dentons, the world’s largest law firm, is making 
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across 75+ countries, to address accelerating change resulting from the pandemic. 

D +31 20    |   M +31 6  
@dentons.com 

Bio   |   Website 
Assistant:  

Dentons Europe LLP 
Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam 1082 MA, The Netherlands 

 > For more information 
on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms 

Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This email may be confidential and protected 
by legal privilege. If you are not the intended recipient, disclosure, copying, distribution and use are prohibited; please notify us immediately and delete this 
email from your systems. Dentons Europe LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales offering professional services as advocaten 
and civil law notaries (notarissen) and tax advisors (fiscalisten) seated in Amsterdam and registered with the Trade Registry of the Chamber of Commerce 
under number 73505323. The Dentons Europe Region Terms of Business, which contain a limitation of liability, are applicable and available on request. 
Please see dentons.com for Legal Notices. 

Dentons is een wereldwijde aanbieder van juridische diensten aan cliënten over de hele wereld door middel van aangesloten kantoren en deelnemingen. 
Deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en worden beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, is openbaar maken, kopiëren, 
verspreiden en gebruik verboden. Wij verzoeken u ons direct te informeren en deze e-mail van uw systemen te verwijderen. Dentons Europe LLP is een 
limited liability partnership geregistreerd in Engeland en Wales met als doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het 
notariaat, en de fiscale praktijk, en is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
73505323. De Dentons Europe Region Terms of Business, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, zijn van toepassing en zijn op verzoek
beschikbaar. Kijk op  dentons.com onder Legal Notices.  
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Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ► Jiménez de Aréchaga Viana & Brause ► Lee International ►
Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► Larraín Rencoret ► For more information on the firms 
that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms 

Dentons Europe LLP is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. 
Dentons Europe LLP is a limited liability partnership offering professional services as lawyers (advocaten), civil law notaries (notarissen) and tax advisors (fiscalisten) seated in 
Amsterdam and registered with the Trade Registry of the Chamber of Commerce under number 73505323. The Dentons Europe Region Terms of Business, which contain a 

limitation of liability, are applicable and available on request. Please see dentons.com for Legal Notices.  

Dentons Europe LLP 

Gustav Mahlerplein 2 

1082 MA Amsterdam 

P.O. Box 75510 

1070 AM Amsterdam 

The Netherlands 

BY EMAIL 

Tata Steel Netherlands Holding B.V. 

Mr. H. Adam, Mr. S. Biswas & Mr. T.V. Narendran 

Wenckebachstraat 1 

1951JZ Velsen-Noord 

The Netherlands 

Date: 26 February 2021 
Reference: 3566404 

Proposed Solution Tata Steel IJmuiden 

Dear Sirs, 

We are writing to you in relation to an offer prepared by Mr. Pieter van Duijn of Lian Amsterdam Beheer B.V. 

(the Plan Developer) and Marktlink Fusies & Overnames, a corporate finance advisor, on 15 February 2021, 

comprising a proposal for solving various challenges of the Tata Steel Group concerning the operation of the 

plant in IJmuiden (the Proposal). We attach the Proposal to this letter for your convenience. 

By way of introduction, we are partners at the world’s largest law firm with a leading top ranked practice in the

energy sector. We have recently been provided with the Proposal, which - in short - entails: 

1. Carve-out and Decommissioning Zone B - A carve-out and decommissioning (and remediation) of

Zone B (the southern part containing the production facility preparing and producing steel slabs, which

requires substantial maintenance costs to meet the required standards under the applicable regulatory

(environmental) framework).

2. Going concern continuation DSP - Going concern continuation of the hi-tech Direct Sheet Plant

producing high quality steel located at Zone A, potentially by, or under management of, current

management.

3. Redevelopment of Zone B with quality and sustainable housing with new waterfront bio based

industry - Redevelopment of Zone B into a quality and sustainable residential housing area combining

protection of the environment with social progress of the community in the vicinity of the plant in

IJmuiden.

Following further diligence on the Proposal and verification with potential stakeholders, Dentons has decided 

to represent the Plan Developer in presenting the Proposal to the Tata Steel Group and elaborating on its 

merits.  

Our decision to engage is based on the following considerations: 

 The Proposal sets out a balanced approach which addresses the focus of the Ministry of Economic

Affairs and Climate (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) (EA) on improving the
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Narendran 

dentons.com 
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sustainability (ESG) of the steel industry to meet the goals set under the Paris Climate Agreement 

without necessarily reducing the industry’s steel producing capacity in the Netherlands. EA is following

your feedback on the Proposal closely.  

 Apart from meeting EA’s aim not to reduce the capacity of the Dutch steel industry, the going concern

Zone A operations can be disposed of, or (co-)invested in (e.g. through a strategic sale, joint venture,

leveraged management buy-out etc.), on market (pricing) terms and conditions.

 The Proposal caters for a solution for the approximately 9,000 current employees and 20,000 plant

servicing occupancy in the region. This is a key consideration for various stakeholders, including EA

and the employee representative bodies and unions involved.

 The Zone B development studies performed over the last couple of years (including a detailed

remediation plan with a cost assessment for Zone B) have been considered, and the redevelopment

is deemed financially viable, by interested professional investors expressing a continued interest in

the Proposal.

 Our Firm’s ESG strategy aligns with the improvements the Proposal wishes to achieve in terms of

reducing the impact of the operations on the environment.

The purpose of this letter is to inform you that the Plan Developer is duly represented to constructively discuss 

with you the merits and benefits of the Proposal in a professional legal context, including the non-binding 

character of any such discussions and to prudently monitor any processes going forward. 

We sincerely hope this letter enhances your appreciation of the Proposal and encourages you to set up a 

meeting with Mr Pieter van Duijn and us to discuss the Proposal and its rationale in more detail.  

Please feel free to contact us at any time if you wish to discuss any of the topics addressed in this letter or any 

related matters. 

K

Partner 

Dentons Europe LLP 

 

Partner 

Dentons Europe LLP 

Attachment: 

- The Proposal
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 13:55
Aan:
CC:
Onderwerp: aankondiging vertrek 3 leden EXCO Tata Steel Europe
Bijlagen: CEO Message 2 March 2021 - Nederlands.pdf

Heren, 

Bij deze stuur ik jullie ter informatie de interne mededeling, die zojuist is rondgestuurd. Er zal ook een bericht naar extern worden gestuurd. 
Ik heb vanmorgen in vertrouwen ingelicht. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0)  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 
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********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 



Tata Steel Europe Leadership Changes 

Beste collega's, 

Vandaag kondig ik wijzigingen aan in het Executive Committee. Karl Haider en Tor Farquhar 
verlaten het bedrijf om hun carrière elders voort te zetten, en  gaat met 
pensioen. 

Het was een groot genoegen om met t, Tor en Karl samen te werken sinds mijn komst 
bij Tata Steel in 2011. Zij hebben ons bedrijf geholpen door de vele ups en downs door de 
jaren heen en belangrijk leiderschap getoond tijdens momenten van aanzienlijke 
verandering. Ik wil elk van hen bedanken voor hun toewijding en professionele diensten aan 
het bedrijf en zijn werknemers. 

Elk van onze collega's heeft aanzienlijk bijgedragen aan het bedrijf: 

•  heeft bijna 34 jaar voor Tata Steel en zijn voorgangers gewerkt. Na zijn start in
de staalfabriek werkte hij in een aantal functies, waaronder informatiemanagement,
logistiek en projecten. Hij was directeur van de DVL2-fabriek in IJmuiden en
werkzaam als bedrijfschef CPR-, HSM2- en Packaging fabrieken in IJmuiden. Ook
was hij productiedirecteur van Packaging en MLE, managing director van Plating en
R&D en directeur Business Excellence. In 2018 werd hij benoemd tot Chief Technical
Officer.

• Tor trad in 2007 in dienst bij Tata Steel en ons Executive Committee,
verantwoordelijk voor Human Resources en vanaf 2011 ook voor
informatietechnologie. Aanvankelijk gevestigd in Millbank heeft hij de afgelopen jaren
vanuit zijn basis in Wijk aan Zee een nomadisch bestaan opgebouwd rond onze
locaties. Werkend voor vijf CEOs heeft hij zich hard gemaakt voor het betrekken en
opleiden van onze medewerkers. Hij heeft daarbij de ambitie waargemaakt om een
opleidingsschool te bouwen in Port Talbot in navolging van de uitstekende
bedrijfsschool in IJmuiden. In 2015 werd hij de ExCo-lead voor Long Products en
vervolgens directeur van Long Products bij de verkoop van het bedrijf aan Greybull,
in samenwerking met Bimlendra. In 2016 leidde hij de transformatie van GIS om het
bedrijf toegang te geven tot grote digitale en technische verbeteringen door samen te
werken met TCS, IBM en Cap Gemini.

• Karl trad in 2011 toe tot ons bedrijf als Director Downstream Operations. Na zes jaar
leiding te hebben gegeven aan Downstream Operations als Director op het Europese
vasteland en het Verenigd Koninkrijk (Tubes, Packaging, Colors, Plating en Electrical
steel), was Karl betrokken bij een Tata Steel Europe JV-project met als doel de
Europese staalindustrie te consolideren. Na het beëindigen van de gesprekken over
de joint venture werd Karl in 2019 Chief Commercial Officer en lid van het Executive
Committee.

 en Karl zullen het bedrijf eind maart verlaten en  eind april. De directe 
rapportagelijnen, taken en verantwoordelijkheden van , Karl en Tor zullen worden 
overdragen aan mij als CEO van Tata Steel Europa en aan Sandip Biswas als CFO van 
Tata Steel Europa. We zullen de Europese activiteiten blijven leiden met een kleiner 
Executive Committee. 

Laten we  een lang, gelukkig en gezond pensioen toewensen. Ik wens Tor en Karl ook 
veel succes in hun toekomstige carrière. 

Henrik Adam 
CEO Tata Steel, Europe 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 14:25
Aan:
Onderwerp: RE: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe

Dank , ik zie nog geen mediaberichten over deze wisseling bij TSE. 
De minister is daardoor zojuist niet bevraagd door journalisten. 
Groet,   

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:44 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

Hallo  
Ik stuur je dit alvast door omdat de tijd dringt. Ik heb nog geen definitief akkoord van  
Gr.  

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:33 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

N.a.v. de opmerkingen van  is het nu zo opgeschreven:
 Ik ben vanochtend op de hoogte gebracht van het vertrek van een drietal bestuurders bij Tata Steel Europe.
 Dit is in principe aan het bedrijf zelf. Ik heb hierop dus ook niet direct commentaar.
 Het is een logisch gevolg van de eerder aangekondigde splitsing van Tata Steel Europe en het is goed om te zien dat dit proces verder vorm krijgt.
 Idee was en is om Tata Steel Nederland (TSN) als zelfstandig onderdeel van Tata de meest duurzame en innovatieve staalproducent van Europa te laten zijn.
 Die samenwerking zetten we (Kabinet en Tata) onverminderd voort, passend bij de verduurzamingsambitie van zowel Nederland als Tata.

Gegroet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 12:01 
Aan:  @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

3e bullet wat aanscherpen....het is een logisch gevolg van de eerder aangekondigde splitsing (even checken hoe het bedrijf dat zelf heeft gecommuniceerd, maar de 
‘holding’ TSE verdwijnt door de splitsing in UK en TSN (wat dan meteen ook de rest van het vaste land Europa omvat) 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 2 mrt. 2021 om 11:55 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Hallo , 
Op verzoek van DC is een redeneerlijn voor de minister opgesteld die hij zou kunnen gebruiken. 
Verneem graag of het zo akkoord is: 

 Ik ben vanochtend op de hoogte gebracht van het vertrek van een drietal bestuurders bij Tata Steel Europe.
 Dit is in principe aan het bedrijf zelf. Ik heb hierop dus ook niet direct commentaar.
 Ik begrijp van het bedrijf dat dit een onderdeel is van de splitsing van Tata Steel Europe, waarbij het Britse en het Nederlandse deel worden

gesplitst.
 De splitsing draagt bij aan de mogelijkheden om tot een duurzame toekomst voor het staalbedrijf in IJmuiden te komen.
 Zolang de splitsing gebeurt in nauw overleg met de vertegenwoordigers van werknemers, ben ik daar dan ook voorstander van.

Gegroet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:25 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

Dank, f. Om 13:00 uur verlaat de minister de MCC en wordt daar door een haag journalisten opgewacht. Willen jullie een korte reactie voor hem 
maken die hij desgevraagd kan gebruiken? 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:19 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

Hallo , 
Ter info: Zie onderaan deze mail de bekend te maken mutaties bij Tata Steel Europe. 
Gr.  

Van: )  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:17 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

OK, ik zal  informeren. 
Gr.  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:06 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

Dag ,  

Dank voor bericht. Misschien een goed idee om DC even in te seinen? Niet omdat we er nou actief iets mee moeten, maar zodat ze het zien aankomen? 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 11:04 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: mutaties in de Executive Board van Tata Steel Europe 

Beste , 
Ik heb zojuist bericht ontvangen van Tata dat omstreeks 12.00 uur bekend zal worden gemaakt dat de heren , Chief Technical Officer bij 
Tata Steel Europe, Karl Haider 

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e 10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e 10.2e
10.2e

10.2e
10.2e



4

Chief Commercial Officer en Mr Tor , Executive Director Human Resources, Tata Steel Europe gaan verlaten. Alle drie zijn lid van de Executive 
Committee die in totaal uit 6 personen bestaat en belast is met the day-to-day management van TSE. 
Dit is een stap op weg naar de verdere ontmanteling van TSE en de opsplitsing in een TSN en TS UK. 
Aangezien het beursgevoelige informatie betreft is het verzoek hier nog geen ruchtbaarheid aan te geven. 

Gegroet, 
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Van:
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 16:16
Aan:
CC:
Onderwerp: Bijpraat TSN morgen 13:30
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 3 maart.docx; DOMUS-21061487-v2-

Aanvulling_op_Expression_of_Principles_Tata_Steel_en_bijbehorende_Kamerbrief.docx; 
Kamerbrief bij EoP - v1.docx; AanbiedingsFormulierMinisterraad voor EoP.pdf; 11.04. 20210225 
EoP Draft versie 5.docx

Dag  

Zie in de bijlage het document + bijlagen aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het 
traject TSN zullen praten (13:30).  

 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 24/2 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Bespreken inhoud en proces naar overeenkomst EoP + verloven
3) Voorbereiding progress meeting



1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Rondkomen EoP 
en eventuele 
vervolgafspraak 

• Afstemming aanvullende disclaimer en
tekst voor communicatie met FIN, I&W en
TSN

• Proces daarna via MR naar ondertekening
aangeleverd bij minister.

• Deze week nota naar minister met
aanpassingen + Kamerbrief

• Volgende week naar MR
• Bij overeenstemming ook

stakeholders meenemen richting
publicatie (gemeenten, betrokken
organisaties).

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Over het algemeen verloopt begeleiding
aanvraag vanuit RVO goed.

• 13 maart gaat TSN naar buiten met NRD
• Stap gezet in oplossing pijnpunt caps in

SDE++, ook gecommuniceerd met TSN

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met  met WJZ, E, RVO
en TOP

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team doet voorstel voor
structuur project en neemt
contact op met betrokken
partijen.

Vergunningen 
Everest 

• Bal ligt bij TSN voor aanleveren
gedetailleerde stukken. Woensdag
gesprek PNH, EZK, TSN

• TSN moet stukken  aanleveren bij
PNH en EZK

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën

• Deze week meer duiding bij de aannames

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten ( )

•  geven duiding van de
aannames

 en 
andere 
additionele 
reducties 

• Warmtepompen  worden nu
onderzocht door RVO op additionaliteit,
kosten, etc., beslissing nodig voor eind
van de maand

• Extra CCS  past in
vergunningen, dus op korte termijn geen
extra stap nodig.

• DRI ): stap lijkt vooralsnog goed te
scheiden van CCS-beslissingen – beslissing
over  voor nieuw kabinet.
Subsidieaspecten

• Op de hoogte blijven van
voortschrijdend inzicht binnen
TSN; waar nodig meedenken.

• Op korte termijn duidelijkheid
over warmtepompen

Opzetten 
“Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel” 

• Eerste werkgroepbijeenkomst gepland
voor woensdag 2/3.

• Weinig ‘ownership’ traject EoP bij I&W en
provincie, duidelijk in laatste drafts 

• Werkgroepbijeenkomst om issues
in meer detail te identificeren

• Stuurgroep plannen

Stikstofissue • Project TSN lijkt minder geschikt voor
ondersteuning nu dit BBT lijkt te zijn.

• Nog altijd scherper beeld nodig bij
behoeftes stikstofruimte

• Vervolgoverleg nodig met
provincie/I&W/LNV over allocatie
rechten )

• Vervolggesprek met TSN nodig
voor meer inzicht in projecten

 

 

• •
( )

• Staatssteunaspecten investering
nader bespreken 
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2) Inhoud en proces richting nieuw EoP
Beslispunten directeur TOP:

• Kun je akkoord gaan met bijgaande nota, Kamerbrief, aangepaste tekst EoP en formulier voor
MR?

• Hoe zorgen we voor goede achtervang in periode 15-26 maart?

Conform het gesprek tussen MEZK en CEO TSL en het vervolggesprek met Focco wordt er gewerkt 
aan een kleine aanpassing in het EoP  en een communicatietekst (die bij ons dan kan landen in een 
Kamerbrief) die gezamenlijk het comfort moeten bieden aan CEO TSL. De Kamerbrief, aangepaste 
tekst, een formulier voor de MR en een bijbehorende nota zitten in de bijlage ter bespreking.  

Proces (idealiter): 
• Woensdag + donderdag: akkoorden WJZ, FEZ, FIN, I&W, DGBI op de stukken.
• Vrijdag: stukken naar minister, TSN levert haar stukken aan richting Narendran
• Maandag: akkoord van Narendran en MEZK
• Volgende week: verzenden stukken naar MR
• 26 maart: behandeling van stukken in MR
• 26 maart (of kort daarna): publicatie stukken

Verloven: 
• 9-12 maart is  afwezig. Voorstel vervanging: 
• 15 maart-26 maart  afwezig. Bespreken hoe te vervangen

3) Agenda en voorbereiding progress meeting
Voor de progress meeting met Henrik Adam (woensdag, 16:00)  staan punten op de agenda:

a) Voortgang richting EoP
Voor wat betreft de voortgang richting het EoP verwijzen je naar bijgaande nota en
Kamerbrief. Morgen kunnen we je hopelijk bijpraten voor wat betreft de reactie van
Financiën en I&W.

b) Caps voor CCS
Inmiddels is het voornemen om TSN te laten indienen onder beide caps gecommuniceerd
met TSN. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat dit nog wel moet passen in de regeling, en
dat dit nog onder voorbehoud is van politieke afstemming en goedkeuring van deze wijze
van omgaan met de CCS-caps. TSN blijft ondertussen doorzoeken naar een splitsing in het
project waarmee het project ook al volgens de huidige regels onder de CCS-caps zou vallen.

10.2e10.2e
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TER ONDERTEKENING 

Aan de Minister 

Aanvulling op Expression of Principles Tata Steel en 
bijbehorende Kamerbrief 
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Datum 
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Kopie aan 
 

 
 
 

 
 

Bijlage(n) 
3 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Vorige week donderdag 25 februari sprak u met de heer Narendran, CEO van Tata 
Steel Limited (TSL). Tijdens dit gesprek gaf de heer Narendran aan dat zijn 
akkoord op de Expression of Principles (EoP) nog afhankelijk was van een 
toevoeging en/of een begeleidende tekst waarmee de heer Narendran comfort zou 
krijgen dat Tata Steel niet alleen verantwoordelijk gehouden zou worden voor het 
niet behalen van de doelstelling door zaken buiten haar macht.  

Na het gesprek hebben wij een toevoeging aan het EoP en een begeleidende tekst 
besproken met Tata Steel Nederland (TSN). Met deze nota leggen we deze teksten 
aan u voor. 

Advies 
Wij adviseren u akkoord te gaan met bijgevoegde versie van de EoP en met de 
begeleidende Kamerbrief. Indien u met deze stukken akkoord gaat, kunt u ook het 
formulier voor het aanbieden van de stukken aan de Ministerraad ondertekenen. 

Kernpunten 
• De toegevoegde tekst aan het EoP betreft een ‘disclaimer’ waarmee Tata

aangeeft dat ze bij de realisatie van de projecten afhankelijk is van derden,
waaronder overheden, voor infrastructuur, financiering en de mogelijkheden
om CO2-kosten te verhalen op marktpartijen.

• De met TSN overeengekomen begeleidende tekst hebben wij opgenomen in
een Kamerbrief. De Kamerbrief schetst op hoofdlijnen wat de doelen zijn van
TSN en hoe de Staat daaraan bijdraagt. Daarnaast geeft de Kamerbrief aan

DGBI 
Focco Vijselaar 

TOP, Directeur 
 

WJZ, directeur 
 

FEZ, MT-lid 
 

BBR 
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hoe uitvoering wordt gegeven aan een toezegging aan de heer Moorlag om in 
contact te treden met belanghebbenden van het Staalbedrijf.  

• De Kamerbrief en de nieuwe tekst van de EoP zijn afgestemd met FIN en
I&W. De heer Narendran wordt parallel aan u gevraagd om akkoord op de
stukken.

• Indien de heer Narendran en u met deze stukken akkoord gaan, worden ze
doorgeleid naar de Ministerraad ter bespreking op 26 maart. Indien de heer
Narendran niet akkoord gaat met de aangepaste stukken, zullen wij opnieuw
in contact treden met Tata Steel Nederland over het vervolgtraject en u hier
opnieuw over informeren.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

Datum  
Betreft Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie 
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Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 0 
s@minezk.nl

Ons kenmerk  
DGBI-TOP / 21061764 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte voorzitter, 

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het 
gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de 
omgeving. De Rijksoverheid ondersteunt Tata Steel Nederland waar nodig en 
mogelijk bij deze opgave.  

Met deze brief wil ik uw Kamer graag informeren over de Expression of Principles 
die ik met Tata Steel Nederland ben overeengekomen over de CO2-reductie van 
het staalbedrijf. De Expression of Principles is een gezamenlijke uitdrukking van 
het belang dat de Staat en Tata Steel Nederland toekennen aan een duurzame, 
CO2-arme productie van staal in IJmuiden. Het document geeft aan welke stappen 
Tata Steel Nederland en de Staat daarvoor de komende periode zullen doorlopen. 
De overeenkomst is bijgevoegd bij deze brief.  

Hieronder geef ik u een nadere toelichting op de Expression of Principles. Daarna 
geef ik aan hoe ik uitvoering geef aan de motie Moorlag voor het bevorderen van 
innovatie en verduurzaming van het staalbedrijf, en de toezegging aan het lid 
Moorlag om contacten te onderhouden met belanghebbenden van het staalbedrijf. 

Expression of principles 
Uw kamer heeft mij met de motie Moorlag opgeroepen om maximaal te 
bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en 
verduurzamen en daar zo nodig onconventionele middelen voor in te zetten. Mede 
naar aanleiding van deze motie, ben ik de afgelopen maanden in nauw overleg 
geweest met Tata Steel Nederland over de toekomst van het staalbedrijf in 
IJmuiden. Ook hebben mijn voorganger en ik meerdere malen gesproken met de 
CEO van Tata Steel Limited, de eigenaar van Tata Steel Nederland. Met de 
Expression of Principles  wordt een volgende stap gezet in de doorlopende 
uitvoering van de motie Moorlag. 

Een belangrijk onderdeel van de nodige verduurzamingsslag betreft het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Tata Steel Nederland heeft in overleg met de 
staat in de afgelopen periode haar plannen voor CO2-reductie verder 
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aangescherpt. Daarbij heeft Tata Steel Nederland de ambitie om vóór 2030 5 
Mton CO2 te reduceren. Afvang en opslag van CO2-uitstoot vormt de kern van de 
plannen van Tata Steel.  

De 5 Mton reductie is een ambitieuze stap, die substantieel verder gaat dan het 
proportionele deel van de uitstoot van Tata Steel Nederland onder de CO2-heffing. 
Hiermee levert Tata Steel Nederland een belangrijke aanvullende bijdrage aan het 
Klimaatakkoord. Naast CO2-reductie, moeten ook publieke zorgen ten aanzien van 
gezondheid, milieu en overlast voor de omgeving geadresseerd worden. Ook deze 
aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de Expression of Principles, en 
Tata Steel Nederland zegt toe tot 300 miljoen euro te investeren conform de 
Roadmap+.  

De voornemens van Tata Steel Nederland ten aanzien van CO2-reudctie zijn 
ambitieus. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de CO2-reductieplannen niet kunnen 
worden gerealiseerd zonder dat aan enkele belangrijke randvoorwaarden wordt 
voldaan. De Staat pakt, mede met het oog op de uitvoering van de motie Moorlag, 
haar rol waar nodig en passend bij het vervullen van die randvoorwaarden.  

Zo zet de Staat zich in om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld 
infrastructuur en vergunningverlening die noodzakelijk zijn voor de CO2-reductie 
weg te nemen, uiteraard in nauw overleg met de betrokken medeoverheden. Ook 
erkent de Staat de forse investeringen die Tata Steel Nederland zal moeten doen 
om de transitie te kunnen maken, en denkt het waar passend en mogelijk mee 
over toegang tot de daarvoor benodigde financiële instrumenten. Hierbij gaat het 
zowel om nationale financiële instrumenten als om toegang tot Europese fondsen. 

Ook spant Nederland zich in voor een gelijk speelveld voor de Nederlandse 
industrie, zowel binnen Europa als wereldwijd. Voor het mondiale speelveld is het 
daarbij van bijzonder belang dat hogere prijzen voor CO2 in Europa onder het 
emissiehandelssysteem er niet toe leiden dat productie ‘weglekt’ naar CO2-
intensievere productie van dezelfde producten buiten Europa.  

Zoals toe opgeroepen door de motie Moorlag, erkent de Staat het nationale belang 
van de mogelijkheid voor het staalbedrijf om in Nederland te kunnen blijven 
investeren. Wij willen dat de verduurzaming van de industrie in Nederland 
plaatsvindt. Met het oog op die doelstelling blijf ik ook de komende periode nauw 
samenwerken met alle partijen die een bijdrage moeten leveren aan het 
Klimaatakkoord, en zal waar nodig en mogelijk de uitvoering blijven faciliteren.   

Uitvoering toezegging lid Moorlag over contacten met belanghebbenden 
Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft mijn voorganger ook de 
toezegging gedaan aan het lid Moorlag (PvdA) om contacten te onderhouden met 
belanghebbenden van Tata Steel, met name vertegenwoordigers van de 
werknemers of de medezeggenschap. Deze contacten onderhouden we 
vanzelfsprekend, ook omdat het belangrijk is om te weten hoe de werknemers 
van Tata Steel in IJmuiden aankijken tegen de verduurzamingsplannen. 
Instemming van werknemers is onmisbaar teneinde de ingrijpende plannen 
succesvol te implementeren.  
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plannen die opgesteld worden om in IJmuiden een competitief en duurzaam 
staalbedrijf te realiseren. De werknemers vinden het belangrijk dat de overheid 
ondersteuning biedt en actief betrokken bij de verduurzamingsplannen van het 
staalbedrijf. Ook hebben de werknemers hun tevredenheid uitgesproken over de 
roadmap+, waarmee gezondheids- en milieurisico’s aanzienlijk verminderd zullen 
worden. Met het gesprek beschouw ik deze toezegging als uitgevoerd. Dat laat 
onverlet dat ik contacten blijf onderhouden met de vertegenwoordigers van de 
werknemers en medezeggenschap.  
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 17:03
Aan: )
Onderwerp: antwoord Tata Steel aan journalist over non-binding offer

Heren, 

Bij deze ter info aan jullie. Zie mail hieronder 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

From:   
Sent: Wednesday, March 3, 2021 4:59 PM 

All, 
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I received a phone call from a journalist from the IJmuider Courant about the non binding offer. 
Mr. Van Duijn did tell the journalist that he did a big offer to India.  

Statement was given to the journalist: 

“Tata Steel has informed the representatives of Mr v Duijn that it will not engage with them on this offer as the offer is not in the interest of TSIJ’s continuity and long term 
value creation”. 

The journalist also talked with the spokesperson of the Ministry of Economical Affairs. She called me to check our answer. 
Her answer will be that these kind of thing will be up to the company and not to them. 

The journalist will publish this evening an article online and tomorrow in the newspaper. 

 
Woordvoerder / spokesperson 
Communications & Public Affairs 

Tata Steel 

M: +31 (0)  
T:  +31 (0)251  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteel.nl 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 
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********************************************************************** 
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 17:39
Aan:
Onderwerp: en nog een aanvulling (laatste)

Hi  

Ik hoor dat de heer  al langere tijd beweert dat wij geen geldig ISO certificaat hebben.  
In een eerdere certificering stond op het certificaat dat we onder andere ‘ruwijzer’ maakten. Op ons huidige certificaat staat de term ruwijzer niet meer, omdat alleen 
eindproducten worden vermeld.  

 trekt hieruit de onjuiste conclusie dat ‘de voorkant’ niet gecertificeerd zou zijn.  

Hij voert hierover met name actie in de richting van gedeputeerde Olthof. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 
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From: @minezk.nl] 
Sent: Thursday, March 11, 2021 5:29 PM 
To: @tatasteeleurope.com> 
Subject: RE: aanvullend 

External email 

Thanks. 

Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 17:24 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: aanvullend 

Hi  

De her-certificeringsaudit is deze maand, niet eind dit jaar. Krijg ik net door. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 
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From:   
Sent: Thursday, March 11, 2021 5:05 PM 
To: @minezk.nl> 
Subject: RE: Tata IJmuiden has bought 3 month worth of inventory of almost finished product from a competitor 

Beste , 

Ik heb antwoord voor je vanuit de organisatie. Het verhaal van de heer  klopt niet. 

Het volgende is informatie die niet geschikt is voor publicatie of om één-op-één te delen met de heer , maar die voor jullie gebruikt kan worden als 
achtergrondinformatie: 

Er worden momenteel plakken verstuurt vanuit naar IJmuiden omdat we wals-capaciteit aan hen verhuurd hebben op onze warmband walserij (‘loonwalsen’, 
engels ‘tolling’). 
Deze plakken worden met de boot van Gent naar Amsterdam vervoerd en gaan van daaruit met de trein via Haarlem naar IJmuiden. 

Eind vorig jaar heeft een vergelijkbaar transport met de trein door Haarlem plaatsgevonden (veel lager tonnage) van plakken uit India die hier ‘gehomologeerd’ moeten 
worden ivm klantspecificaties. 
Iets dergelijks is ook gebeurd met een kleine hoeveelheid plakken uit Port Talbot (met scheepstransport direct naar haven IJmuiden). 
Deze laatste twee proefpartijen worden in IJmuiden gehomologeerd ivm de opbouw van een voorraad externe plakken voor de periode dat reparatie van hoogoven 6 gaat 
plaatsvinden (zodat we tijdens de stilstand van deze hoogoven door kunnen blijven walsen). 

Het voor IJzer en Staal vigerende iso-14000 certificaat dateert van 20-11-2018 en geldt van 1-1-2019 t/m 31-12-2021. We worden hier ieder jaar op ge-audit, en de 
volgende her-certificeringsaudit vindt naar verwachting eind dit jaar plaats (wordt nog gecheckt). 

Heb je hier voldoende aan? 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
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E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

From: @minezk.nl]  
Sent: Thursday, March 11, 2021 3:10 PM 
To: @tatasteeleurope.com> 
Subject: FW: Tata IJmuiden has bought 3 month worth of inventory of almost finished product from a competitor 

External email 

Hallo , 
Zie onderstaande mail en foto die  naar de minister heeft gestuurd. 
We zijn benieuwd wat er aan de hand is? 
Gegroet, 
S   

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 15:03 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Tata IJmuiden has bought 3 month worth of inventory of almost finished product from a competitor 

 
Zullen we eerst Tata om een reactie vragen wat er gaande is? Dan kunnen we beter MEZK informeren indien nodig 

Van: @nedamcocapital.com>  
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:33 
Aan: MinisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 
Onderwerp: Tata IJmuiden has bought 3 month worth of inventory of almost finished product from a competitor 

Dear minister , 
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See below a picture of finished steel slabs photographed at Haarlem trainstation. 

For already more than a week trains are rolling through Haarlem trainstation towards Tata Steel. 

This could mean that they are prepareing to close the steelmill part for which they have not been able to pass the ISO 14001:2015 certification required in the permit. 

Only the steelrolling parts of Tata Steel Ijmuiden plant passed the ISO 14001:2015 certification. 

Buying finished steel slabs from a competitor that only need to be rolled would make them compliant angain. 

Kind regards, 



6

 10.2e



7



8

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 
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Van: @gmail.com>
Verzonden: zondag 14 maart 2021 09:09
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: FW: Betreft; update bieding op alle aandelen Tata Steel IJmuiden b.v.
Bijlagen: 20210301 Letter pdf

Betreft laatste update inzake Tata steel IJmuiden 

Heren, dank voor de uitgebreide reactie op ons bericht van 23 februari j.l. 

Bijgaand het door ons al verwachte antwoord van Tata Steel Europa op ons overname voorstel. 

Het lijkt ons dat iedere toenadering op ons voorstel, een evt. overheidssubsidiëring voor TSIJ in gevaar zal brengen. 

Daarnaast blijft het altijd moeilijk patronen te doorbreken die bestuurders zich eigen gemaakt hebben vooral 

als daarbij ook je eigen functie boventallig wordt zoals die van de heer Adam. 

Wij hebben daarom de keuze gemaakt om verder rechtstreeks in overleg te treden met de vice president Tata Steel India dhr.Rajesh Ranjan Jha, die ons daartoe in de 
gelegenheid heeft gesteld. Tata Steel India wil heel erg graag van zijn Europese 

staalactiviteiten verlost worden, mits dit op een verantwoorde manier gebeurd. Wij zijn gaarne bereid ze hiermee van dienst te zijn 

Onderstaand nog wat losse kanttekeningen die blijk geven van onze visie op de zaak. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dit weer melden. 

Vriendelijke groet, 
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Beste heer Van Duijn, 

Dank voor het delen van de (gewijzigde) non binding offer die Lian Amsterdam beheer bv heeft uitgebracht op de aandelen Tata Steel IJmuiden. Voor zover u het nuttig of 
noodzakelijk vindt, kunt u ons altijd informeren over de gesprekken met de leiding van Tata Steel. 

We zullen eerst afwachten wat de reactie van de eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden is op de voorgestelde ingrijpende wijzigingen aan de site en of zij voornemens zijn 
hun site te verkopen aan een partij die er iets anders mee wilt dan het in stand houden van een geïntegreerde staalfabriek. Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden en is 
een keuze die de eigenaar van de site moet maken. Ik heb daar geen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor of invloed op. 

Wat betreft uw verzoek om de invloed van EZK aan te wenden bij ABN AMRO ten behoeve van een kredietfaciliteit op uw rekening, moet ik u helaas mededelen dat dit niet 
mogelijk is. DIT PROBLEEM IS OPGELOST> De suggestie dat we invloed hebben bij banken (met inbegrip van banken waar de Staat (mede)aandeelhouder is) die strekt tot 
het punt dat wij besluiten voor individuele kredieten kunnen beïnvloeden, is onjuist. Deze afweging is geheel aan de banken binnen de kaders van het prudentieel toezicht 
van de ECB en DNB en het gedragstoezicht van de AFM. Dit verklaart ook waarom bijv. de aandelen in ABN AMRO niet rechtstreeks door de Staat worden gehouden maar 
via Stichting NLFI om onder andere iedere schijn van beïnvloeding te vermijden. 

Daarnaast zet de overheid, mede in het kader van het klimaatakkoord, in op de verduurzaming van de staalproductie in Nederland en niet als zodanig op een vermindering 
van die productie. 

DIT IS EEN WAARDEVOL STREVEN MAAR ZEER MOEILIJK UITVOERBAAR MET INSTALLATIES DIE MEER DAN 60 JAAR TERUG ONTWORPEN ZIJN EN EEN ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD HEBBEN VAN MAAR LIEFST euro 800 MILJOEN. NAAST EEN SCHULD OP DE BALANS AAN INDIA VAN euro 1 MILJARD EN NAAR SCHATTING euro 2,5 MILLARD 
AAN MILLIEUVERBETERINGSAANPASSINGEN, WORDEN HET WEL HELE DURE ROLLETJES STAAL DIE UIT DE FABRIEK MOETEN ROLLEN. 

We hebben liever dat de staal op een groene methode in Nederland geproduceerd wordt dan grijs in een ander deel van  de wereld.OOK DAT IS EEN DUURZAAM STREVEN. 
WAAR DE FICTIE VANDAAN KOMT DAT WE HIER PRATEN OVER EEN VAN DE SCHOONSTE FABRIEKEN TER WERELD, BLIJFT EEN RAADSEL. DE ZEER OUDE INSTALLATIES 
KUNNEN NIET IN DE SCHADUW STAAN VAN DE HYPER MODERNE SCHONE INSTALLATIES DIE NOTA BENE HET EIGEN DANIELLI CORUS DE AFGELOPEN 30 JAAR OVER DE 
GEHELE WERELD HEEFT GEBOUWD. DE KRACHT IN ONS PLAN SCHUILT JUIST IN HET FEIT DAT WE DAAR HET SCHONE STAAL KUNNEN INKOPEN. Het vanuit 
overheidsmiddelen financieren of anderszins ondersteunen van studies die strikt genomen alleen tot doel hebben een vermindering van de productie ligt dan ook niet voor 
de hand. IS GELUKKIG OPGELOST Kortom: voor de Staat liggen alle opties op tafel en zijn er meerdere mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden voor de klimaat-, 
gezondheids- en milieuproblematiek verbonden aan de site. 
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Met vriendelijke groet 

  

 

Directeur Topsectoren en Industriebeleid  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  

 
Op do 25 feb. 2021 om 08:14 schreef @minezk.nl>: 

  

Beste heer , 

  

Dank voor het delen van de (gewijzigde) non binding offer die Lian Amsterdam beheer bv heeft uitgebracht op de aandelen Tata Steel IJmuiden. Voor zover u het nuttig of 
noodzakelijk vindt, kunt u ons altijd informeren over de gesprekken met de leiding van Tata Steel. 

We zullen eerst afwachten wat de reactie van de eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden is op de voorgestelde ingrijpende wijzigingen aan de site en of zij voornemens 
zijn hun site te verkopen aan een partij die er iets anders mee wilt dan het in stand houden van een geïntegreerde staalfabriek. Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden en 
is een keuze die de eigenaar van de site moet maken. Ik heb daar geen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor of invloed op. 

Wat betreft uw verzoek om de invloed van EZK aan te wenden bij ABN AMRO ten behoeve van een kredietfaciliteit op uw rekening, moet ik u helaas mededelen dat dit 
niet mogelijk is. De suggestie dat we invloed hebben bij banken (met inbegrip van banken waar de Staat (mede)aandeelhouder is) die strekt tot het punt dat wij besluiten 
voor individuele kredieten kunnen beïnvloeden, is onjuist. Deze afweging is geheel aan de banken binnen de kaders van het prudentieel toezicht van de ECB en DNB en 
het gedragstoezicht van de AFM. Dit verklaart ook waarom bijv. de aandelen in ABN AMRO niet rechtstreeks door de Staat worden gehouden maar via Stichting NLFI om 
onder andere iedere schijn van beïnvloeding te vermijden. 

Daarnaast zet de overheid, mede in het kader van het klimaatakkoord, in op de verduurzaming van de staalproductie in Nederland en niet als zodanig op een 
vermindering van die productie. We hebben liever dat de staal op een groene methode in Nederland geproduceerd wordt dan grijs in een ander deel van de wereld. Het 
vanuit overheidsmiddelen financieren of anderszins ondersteunen van studies die strikt genomen alleen tot doel hebben een vermindering van de productie ligt dan ook 
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niet voor de hand. Kortom: voor de Staat liggen alle opties op tafel en zijn er meerdere mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden voor de klimaat-, gezondheids- en 
milieuproblematiek verbonden aan de site. 

  

Met vriendelijke groet 

  

 

Directeur Topsectoren en Industriebeleid  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  

Van:  <lianamsterdambeheer@gmail.com> 
Datum: 23 februari 2021 om 08:53:29 CET 
Aan: " @minezk.nl> 
Onderwerp: Betreft; update bieding op alle aandelen Tata Steel IJmuiden b.v. 

  

 
Beste ,  
 
Afgelopen maandag 15 februari 2021 hebben wij een flink gewijzigd non binding offer uitgebracht op alle aandelen Tata Steel IJmuiden b.v. (zie bijlage) 
 
In aanloop naar deze bieding hebben wij onze zaak intensief voorbereidt met Marktlink overname & fusies b.v.  met als legal advisor CMS Star Derksen 
Busmann N.V.  Daags voor de verzending van de bieding bleek er onverwacht een conflict of interest bij CMS die voor een andere partij een megaclaim 
aan het voorbereiden was tegen Tata Steel India mbt de gezondheids- & milieuschade veroorzaakt door de fabriek in IJmuiden. 
In de firma Dentons als een van de belangrijkste ter wereld, hebben wij een nieuwe legal advisor gevonden die deze deal voor ons nu aan het 
begeleiden is. Inmiddels heb ik privé contact kunnen leggen met de Vice President Tata Steel India  Jha voor de eerste verkenning 
over ons voorstel, welk feit op zich al veel belovend is. 
Graag vraag ik je aandacht voor het navolgende; dit project wordt een van de grootste milieuverbeteringsprojecten in Europa met behoud van de 
staalfabriek. 
Aangezien zeer weinig mensen het vermogen hebben de haalbaarheid van dit project op een juiste wijze te kunnen inschatten ben ik veroordeeld de 
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voorbereiding, van dit voor mij non profit project, volledig vanuit privé te moeten voorfinancieren en dit als 10 jarige pre-pensionario. 
Als dit project lukt gaat dit de overheid verlossen van een heel groot milieuprobleem en bespaart dit de overheid miljarden euro’s aan investeringen in 
een achterhaalde fabriek en of aan werkloosheidsuitkeringen voor als het mis gaat. 
Invest-NL heeft dit project reeds afgewezen, 
is het niet mogelijk om de invloed van EZ aan te wenden bij mijn huisbankier ABN Amro voor een kleine creditfacaliteit op onze rekening, teneinde wat 
meer lucht te hebben voor de voorbereidingskosten die momenteel fors aan het toenemen zijn. 
De betreffende vennootschap is een aantal jaren terug opgericht voor deze deal en heeft derhalve nog geen trackrecord die voor een lening benodigd 
is. 
 
Hopend op een positief bericht en je hiermee van dienst te zijn, 
 
Met vriendelijke groet 
namens Lian Amsterdam beheer bv 
 

 directeur. 
 
Lian Amsterdam beheer bv 
KvK 57006911 
Vestigingno. 000026490439 
RSIN 852399479 
Datum vestiging 15-01-2013 
Adres Zeestraat 300 
1949 AG Wijk aan Zee 
Email; lianamsterdambeheer@gmail.com 
 
Lian Amsterdam beheer b.v. is eigendom van Play-on beheer bv waarvan de aandelen toebehoren aan de ; vader, moeder en twee 
dochters ieder voor 25% 
 
Bankrelatie ABN AMRO 
Rek.no. NL89ABNA0880899220 
 
Directeur  
Bsn  
Telefoon 0251  
Mob. 06  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



CEO Henrik Adam 
T: +31 (0) 251  • T: +31 (0) 251 ) • @tatasteeleurope.com 

Tata Steel Europe Limited • 30 Millbank • London SW1P 4WY • Registered in England No. 05957565 

Via email: @marktlink.nl 
Marktlink 
Attn:  
Kampenringweg 45a 
2803 PE Gouda 

Date: 01 March 2021 
Subject: Non-Binding Offer TSIJ 
Our reference: Letter dated 15th February, 2021 
Your reference: Project number : P03874 

Dear Mr. , 

Thank you for your email dated 15 February and the attached Non-binding Offer, sent 
on behalf of Mr. Pieter van Duijn founder of the Foundation Havenstad IJpoort. 

We regret to inform you that Tata Steel will not engage with you in relation to your offer. 
Please allow us to place certain facts below for your information, to provide you with 
the right context.  

Tata Steel IJmuiden is a world leader in terms of low CO2 emission steelmaking and in 
the top five of Worldsteel’s environmental benchmark of 52 global steel makers.  

The World Economic Forum in January 2019, after assessing more than 1,000 
factories, recognised Tata Steel's IJmuiden plant and six others as 'Manufacturing 
Lighthouses'. This small community of manufacturing sites are seen as “state-of-the-art 
production facilities which successfully adopt and integrate the cutting-edge 
technologies of the future and drive financial and operational impact” and “leaders in 
technologies of the 'Fourth Industrial Revolution”.  

Tata Steel IJmuiden's unique location and logistics connections result in it having (one 
of) the lowest cost position(s) in the EU. It is a producer of high-quality steel providing 
value added materials solutions to a diverse group of customers while ensuring 
diversity of the Dutch economy beyond services. It is also a knowledge and innovation 
hub for materials science in the Netherlands. According to a research report published 
by Oxford Economics in July 2019, TSN delivers an economic contribution of  
EUR ~7.1 bn Gross Value Added to the Dutch economy (~1% of economy) and 
~86,000 jobs in the Netherlands (~1% of the Netherlands' total).  
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The Dutch government has repeatedly acknowledged the importance of IJmuiden to 
the national economy. TSN has also been steadily engaged with the local authorities 
and local communities and continues to make significant investments in extra non-
statutory measures to address various “nuisance” issues.  
 
We are committed to preserve Tata Steel IJmuiden's prominent position and while 
doing so serve the best interest of Tata Steel IJmuiden with the aim to secure its 
continuity and long-term value creation. 
 
We hope this makes you understand why we are not able to engage with you on your 
offer. Again, thank you for your efforts. 
 
 
Best regards, 

Henrik Adam 
CEO Tata Steel Europe  
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Van: Record en Informatiebeheer DI
Verzonden: maandag 15 maart 2021 09:34
Aan:
Onderwerp: STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Expression of Principles met Tata Steel Nederland
Bijlagen: DOMUS-21046287-v14-STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_Expression_of_Principles_met_Tata_Steel_Nederland.DOCX

Beste  

Hierbij een kopie. 
Hopelijk kun je deze openen. 

Met vriendelijke groet, 
Team Digitale Informatiebeheer 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 15 maart 2021 17:45
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: Gezamenlijke werkgroep Tata dossier
Bijlagen: Communicatie Expression of Principles opm RB.docx; Vertrouwelijk memo 15 maart 21 Intern salderen (Tata Steel).docx

Hoi , 

Voor aankomende donderdag: 

 Mijn reactie op notitie communicatie EoP. In zelfde lijn als eerdere mails over communicatie/betrokkenheid PNH. Verder in de inhoudelijke boodschap suggesties
en aanpassingen gedaan.

 Dan over stikstof, daarvoor is bij ons gewerkt aan een juridische analyse over salderen (en stukje over de Pelletfabriek, maar het is generiek). Zie bijgevoegd. Niet
verder verspreiden en vertrouwelijk houden s.v.p., het is nog een intern ambtelijk document en in ontwikkeling. Ik weet nu niet of dit een breed gedragen gedachte
is (in IPO verband bijvoorbeeld). Ik neem aan dat er bij de ministeries ook over wordt nagedacht en wordt gekeken wat er wel en niet kan met bijv. BBT
maatregelen.

Groet en tot donderdag, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023) 514  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:38 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minienw.nl>;  

@noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Gezamenlijke werkgroep Tata dossier 

Dag allemaal,  

In de bijlage de notitie over de communicatie rond de EoP die ik zou opstellen. 

Groet! 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:39 
Aan: @minezk.nl>; @minienw.nl>; @minezk.nl>; 

@noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl> 
Onderwerp: Gezamenlijke werkgroep Tata dossier 

Beste allen, 
Mooi dat we als werkgroep gisteren onze eerste bijeenkomst hadden. Het Tata dossier is zo veel omvattend dat het belangrijk is dat we elkaar regelmatig blijven spreken.  
We hebben o.a. afgesproken dat  contact zal opnemen met  voor deelname vanuit PNH/NZKG bestuursplatform (vervanging ). Daarnaast 
zal hij ook bekijken wie vanuit de gemeenten zou kunnen aansluiten.  (Beverwijk) had eerder aangegeven hier interesse voor te hebben.  

Voor de volgende bijeenkomst, die op donderdag 18 maart van 16.00- 17.00 zal plaatsvinden, is afgesproken om onderstaande onderwerpen te bespreken: 
1) Stikstof: verschillende partijen hebben verschillende meningen over wat er gedaan kan worden met de stikstofruimte die vrij zal komen als gevolg van de bouw van

de DeNox-installatie bij Tata Steel. zal hierover een notitie opstellen op basis waarvan dit onderwerp besproken zal worden.  zal informatie opsturen
over zienswijze PNH.

2) PCR—RCR traject bewandelen voor vergunningverlening t.b.v. het project Everest. zal een notitie opstellen.
3) Communicatie over de totale verduurzamingsplannen van Tata en met name ook de EoP (Expression of Principles).  zal hierover een notitie opstellen.

Mochten er nog onderwerpen zijn die eveneens op 18 maart besproken dienen te worden dan kunnen die aan mij gemeld worden. 

Gegroet, 
 

10.2e

10.2e 10.2e 10.2e 10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e 10.2e
10.2e

10.2e

10.2e 10.2e 10.2e
10.2e

10.2e

10.2e10.2e

10.2e

10.2e



3

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:21
Aan:
Onderwerp: Afspraak PNH met DG's I&W en EZK over provinciale coördinatieregeling/Everest

Hoi, 

In navolging op mijn toelichting vorige week over Everest en de provinciale coördinatieregeling: We plannen een overleg tussen onze gedeputeerden Stigter en Olthof met 
de DG’s van EZK en I&W. Als het even kan nog deze week. Er wordt ook een gesprek gepland tussen gedeputeerden en Tata Steel. 

Overleg gedeputeerden en DG’s is verder vervolg op telefoongesprek die  en  vorige week reeds hadden. Vooral van belang om met elkaar af te stemmen om 
als overheden samen op te trekken richting Tata Steel voor wat er nodig is PCR bij Everest toe te kunnen passen. 

Afspraakverzoek zien jullie vast langs komen dus dan weten jullie dat. 

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 16:01
Aan: )
CC: )
Onderwerp: Bijpraat TSN morgen 13:00
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 24 maart.docx; DOMUS-21081516-v2-

Expression_of_Principles_met_Tata_Steel_-_behandeling_MR v2.docx; Opvolging EoP tabel.docx

Dag  

Zie in de bijlage het document + bijlagen aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het 
traject TSN zullen praten om 13:00.  

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 24/2 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Tabel opvolging EoP
3) Voorbereiding MR
4) Voorbereiding progress meeting
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1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Rondkomen EoP 
en eventuele 
vervolgafspraak 

• MEZK, FIN, I&W akkoord
• Akkoord CEO Tata Steel Limited
• MR-behandeling 26 maart,
• 29 maart worden gemeenten gebeld
• 30 maart verzending als alles goed gaat

• Communicatie voorbereiden in
overleg met DC

• Deelnemen aan calls met
gemeenten op 29 maart

• Vervolg geven aan acties EoP
Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Over het algemeen verloopt begeleiding
aanvraag vanuit RVO goed.

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en mogelijkheden
realisatie binnen 5 jaar.

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team doet voorstel voor
structuur project en neemt contact
op met betrokken partijen.

Vergunningen 
Everest 

• Alle partijen lijken zich in te stellen op
een PCR

• Provincie voornemens om met TSN en
met Rijk te bekijken of TSN concreter
kan worden met Roadmap+ om
behandeling in Provinciale Staten te
vergemakkelijken

• Onderzoeken of wensen provincie
te verenigen zijn met vereiste
tempo voor SDE++

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën

• RVO heeft aannames beoordeeld en kan
deze goed volgen

• TSN begint binnen enkele weken met
tocht naar banken

• TSN stuurt bij start nieuw financieel
jaar de vooruitzichten, dan verder
kijken.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

 en 
andere 
additionele 
reducties 

• Warmtepompen  onderzocht
door RVO

• Extra CCS  past in
vergunningen, dus op korte termijn
geen extra stap nodig.

• TSN bezig met formuleren nieuw 

• Op de hoogte blijven van
voortschrijdend inzicht binnen TSN;
waar nodig meedenken.

• Meer ownership I&W vergaren voor
combi klimaat- en milieuwinst en
politiek voorleggen van
mogelijkheden TSN

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Tweede werkgroepbijeenkomst gehad
18/3

•

• Derde werkgroep1-4
• Volgende stuurgroep laatste week

april

Stikstofissue • Op basis van laatste inzichten provincie
lijkt intern salderen mogelijk

• Onderzoek of knelpunt voor CO2-
reductie hiermee is weggenomen

• Gesprek organiseren of extern
salderen mogelijk is, op basis van
standpunt provincie

 

 
)

• Staatssteunaspecten investering
nader bespreken

•
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Beslispunt directeur TOP 
• Wil jij maandag bij de toelichting van de EoP aan de wethouders in de omliggende

gemeenten aanwezig zijn (3x een half uur)? Zo niet, zal  je daar vervangen.

Bespreekpunten 
• Stikstof (lijkt oplossing gevonden)
• Plan (met oog op formatie)

2) Tabel opvolging EoP
Zie bijgevoegde tabel. Op basis hiervan kunnen we bespreken wat de aandachtspunten zijn in het
traject TSN de komende tijd.

3) Nota voorbereiding MEZK op MR
Beslispunt directeur TOP

• Kan jij akkoord gaan met bijgaande nota? Zo ja, dan wordt deze doorgeleid naar Focco

4) Agenda en voorbereiding progress meeting
Voor de progress meeting met Henrik Adam (woensdag, 16:00)  staan de volgende  punten op de
agenda:

a) Traject naar en communicatie over EoP
Naar verwachting zal jou gevraagd worden aan te geven wat nu de laatste hobbels zijn naar de EoP
en hoe wij gaan communiceren over de EoP. Je kunt het volgende traject schetsen:

• Op vrijdag zijn de gesprekken in de MR. We verwachten geen problemen, maar je weet
zoiets natuurlijk niet zeker, ook vanwege recente verkiezingen.

• Op maandag zijn de gesprekken met de gemeenten. Deze zijn in overleg tussen TSN en EZK
georganiseerd. Je kunt aangeven dat we blij zijn dat dit gebeurt.

• Op dinsdag gaat het stuk naar buiten. Wij gaan dit ook aan de Kamer aanbieden. Dit is voor
ons geen keuze met het oog op de verplichte transparantie (TSN gaat zelf waarschijnlijk
weinig ruchtbaarheid geven aan de overeenkomst, aangezien India de ‘opties nog zoveel
mogelijk open wil houden’ voor wat betreft de verduurzamingsroute’).

• Wij sturen ook een Kamerbrief mee en zetten een bericht op onze website.
• Als alles goed valt, kunnen wij dit ook gebruiken als voorbeeld voor een voortvarende

uitvoering van het Klimaatakkoord.

B) Vervolg na het EoP
TSN heeft gevraagd of wij in de progress meeting willen schetsen hoe wij het vervolg zien, en dan
met name de overheidsinzet daarin. Dit doen ze aan de hand van een slide met de volgende punten
erop:

• Finance & subsidy
• Infrastructure & permitting
• Additional abatement options
• Environment, Health, Hinder & public dialogue
• Nitrogen
• Coordination of government response

10.2e
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Hieronder volgt per item een suggestie voor wat je erop kunt melden. 
• Finance & subsidy

o We will continue together (TSN & EZK) to improve mutual understanding of the
financial position of TSN under different scenario’s.

o RVO will continue to support an application from TSN into the SDE++.
o We will see where we can be of help regarding financing, for example towards the

European Investment Bank.
o We will continue our discussians regarding the CBAM, ETS and other concerns of

Level Playing Field.
• Infrastructure & permitting

o We will continue to take away bottlenecks regarding the infrastructure both for
transport and storage (RCR, initial studies starting one of these days) and for Everest
(PCR, dialogue with province) where we can and where appropriate of course.

o We will strive to keep a close connection between the market development of both
Hydrogen and CCS and TSN as one of the major players in both markets.

• Additional abatement options
o We hope that we can discuss additional abatement potential with TSN. To facilitate

the ongoing political discussions, also regarding a new cabinet, it would be very
useful if TSN can formulate a clear case as soon as possible. While there are no
guarantees, it would be a shame to miss an opportunity.

o Nevertheless, also if we have to postpone this for a little bit, we are very willing to
hear opportunities for additional abatement and the preconditions for realizing such
opportunities. Especially if those opportunities also include solutions for the
concerns regarding environment, health and hinder.

• Environment, Health, Hinder & public dialogue
o We hope that in the coming period the relationship between TSN, its direct

surroundings and subnational governments will improve.
o As far as we are concerned this is essential to the future of TSN, and we are willing to

help where we can.
• Nitrogen

o Good steps forward regarding solving the Nitrogen issue are being taken (NB. Niet
helemaal duidelijk of de provincie het standpunt over intern salderen ook al formeel
met TSN gedeeld heeft, dus beter niet te specifiek worden hier)

o As stated in the EoP, we will facilitate a further dialogue with the governments
involved if necessary.

• Coordination of government response
o We are working on cooperating more closely with municipalities, the province and

also other departments involved. We now have established a regular pattern of
meetings, to coordinate our responses.

C)  Plan
• TSN heeft gevraagd of wij zo nadrukkelijk mogelijk willen aangeven dat het welkom is als zij

een voorstel voor aanvullende CO2-reductie indienen. Zij hebben moeite om hier intern de
handen voor op elkaar te krijgen, gegeven de al grote uitdagingen van de ‘base case’. Ze
hebben ook aangegeven dat dit ook economisch interessant moet zijn voor TSN.

• Er liggen echter nog altijd grote aanvullende mogelijkheden, en het is zonde als we die niet
eens in beeld krijgen, inclusief heldere ask aan de overheid.
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Parafenroute 

Onderwerp 
De Expression of Principles (EoP) tussen u en Tata Steel Nederland en de 
begeleidende Kamerbrief worden behandeld in de MR van vrijdag 26 maart. U 
bent eerder met deze stukken akkoord gegaan. Met deze nota adviseren wij u 
over de behandeling. 

Advies 
U kunt desgewenst het stuk als indiener toelichten. Mocht er verzet zijn tegen de 
EoP adviseren wij u het belang van tijdige strategische keuzes voor de route tot 
CO2-reductie te benadrukken voor zowel de toekomst van het staalbedrijf als de 
CO2-reductie in Nederland. U kunt daarvoor de spreekpunten in deze nota 
gebruiken. 

Toelichting 
• U bent eerder met bijgevoegde nota’s geadviseerd over de inhoud van de EoP

en de begeleidende Kamerbrief. Indien de MR akkoord gaat, wordt de EoP op
maandag 29 maart besproken met omliggende gemeenten (de Provincie
Noord-Holland was eerder al betrokken) en kan deze op 30 maart met de brief
naar de Kamer worden verzonden.

• De EoP en de Kamerbrief zijn ambtelijk afgestemd met I&W (vanuit
betrokkenheid bij milieukwesties) en FIN (vanwege mogelijke financiële
implicaties). Beiden zijn ambtelijk akkoord. De minister van Financiën heeft
begin maart ook zijn akkoord gegeven op de EoP. Wij hebben geen indicatie
van verdere discussiepunten vanuit de departementen gehad.

• Desondanks is het mogelijk dat de EoP leidt tot discussie in de MR. Die kan
zien op een van de volgende vier elementen: 1) de gekozen

DGBI 
Focco Vijselaar 

TOP, Directeur 
 

BBR 
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verduurzamingsstrategie van Tata Steel Nederland, opvang en opslag van 
CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS); 2) de milieu-impact van het 
staalbedrijf, waarvoor ook aandacht is in de media; 3) de timing van de 
ondertekening (waarom tijdens demissionair kabinet); en 4) financiële 
gevolgen van de afspraken.  

• Hieronder geven wij u spreekpunten mee, zowel voor een algemene
toelichting op de EoP, als in reactie op de bovengenoemde eventuele
bezwaren. Wij adviseren u deze alleen te gebruiken indien er behoefte is aan
een toelichting en/of deze bezwaren worden ingebracht.

Spreekpunten 
Aanleiding voor de EoP 
• Het afgelopen jaar is mijn ministerie intensief in gesprek geweest met Tata

Steel Nederland. Die gesprekken gingen over de strategische toekomst van
het staalbedrijf, en in het bijzonder de grote klimaatopgave voor het bedrijf
conform het Klimaatakkoord.

• De aanleiding voor deze gesprekken was onder andere een motie van het lid
Moorlag, die de regering opriep om alles te bewerkstelligen om ervoor te
zorgen dat er in de staalfabriek geïnvesteerd kon blijven worden, en daar ‘zo
nodig onconventionele middelen’ bij in te zetten.

• Een andere aanleiding vormde de doorlopende persaandacht voor het bedrijf,
zowel voor de niet gelukte overeenkomsten met Thyssenkrup en SSAB, als
voor de milieuschade en overlast voor de omwonenden. Er was (en is)
behoefte aan ‘rust in de tent’, en een strategie voor CO2-reductie waar de
Nederlandse overheid zich in kan vinden kan daarbij helpen.

• Daarnaast gaf de CEO van Tata Steel Limited in India, de heer Narendran,
vorig jaar bij de Minister-President en bij mijn ambtsvoorganger hardop aan
zich af te vragen of zijn bedrijf wel welkom was. Voor het behoud van banen
is het natuurlijk van belang dat grote investeerders duidelijkheid hebben dat
Nederland een goede plek is om te investeren.

Status en inhoud van de EoP 
• In de EoP geeft Tata Steel Nederland aan dat ze ernaar streeft om:

o 5 Mton CO2 te reduceren voor 2030. Dit is substantieel meer dan het
proportionele deel van Tata Steel Nederland onder de heffing, 3,3
Mton. Dit is een forse opsteker voor de uitvoering van het
Klimaatakkoord (ter vergelijking: de opgave van de hele industrie
onder het Klimaatakkoord is 14,3 Mton, en bijvoorbeeld de opgave
van de gebouwde omgeving als sector in het Klimaatakkoord is 3,3
Mton.)

o Tot 300 miljoen euro te investeren in het terugdringen van
milieuschade, gezondheidsschade en overlast voor de omgeving. Dit
betreft een herhaling van de eerder gedane uitspraken in het
zogeheten ‘Roadmap+’.

o Te verkennen hoe nog verdergaande reductie mogelijk is, ook met het
oog op het doel van klimaatneutrale productie in 2050.

• Tata Steel geeft daarbij wel aan van een aantal zaken afhankelijk te zijn, zoals
toegang tot infrastructuur en een gelijk speelveld, binnen Europa maar met
name ook daarbuiten. MEZK geeft in de EoP aan om zich in te spannen om



Pagina 3 van 5 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Kenmerk 
DGBI-TOP / 21081516 

eventuele knelpunten weg te nemen, natuurlijk alleen waar passend en 
mogelijk. Dit betreft: 

o het wegnemen van knelpunten voor de aanleg van de benodigde
infrastructuur, bijvoorbeeld in de vergunningverlening;

o in overleg met Tata Steel blijven kijken naar of en hoe de bestaande
financiële instrumenten benut kunnen worden voor de investeringen
ten behoeve van CO2-reductie; en

o ondersteuning bij eventuele aanvragen voor Europese fondsen.
• De EoP is niet bindend. Er volgen geen financiële verplichtingen voor de

overheid uit, en de inhoud is juridisch niet afdwingbaar. Het gaat dus echt om
een ‘Expression of Principles’.

Waarom willen we de EoP? 
• Vooropgesteld: de toegezegde activiteiten zal mijn ministerie ook zonder deze

EoP uitvoeren, met het oog op de uitvoering van het Klimaatakkoord en de
uitvoering van de motie Moorlag.

• Er zijn echter enkele goede redenen om deze EoP wél te ondertekenen en
publiek te maken:

o De EoP en de investeringen door Tata betekenen een grote, publieke,
positieve stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

o Voor de benodigde zekerheid voor investeringen vanuit de
aandeelhouder van Tata Steel Nederland, Tata Steel India, helpt het
daarbij dat de minister zich hier ook positief over uit laat.

o Daarnaast wordt ook een deel van de publieke onrust (ook zichtbaar
in de media) over de vraag of er wel goede plannen liggen voor de
CO2-reductie van Tata Steel Nederland weggenomen.

o Tot slot krijgt de Kamer het gevraagde inzicht in de uitvoering van de
motie Moorlag en de gesprekken over de strategische toekomst van
Tata Steel Nederland.

• De EoP draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en
baanbehoud in Nederland.

Waarom nu? 
• De doorlooptijd van investeringen in projecten van de omvang die Tata Steel

Nederland voorziet zijn heel lang. Om daarvoor de financiering rond te krijgen,
moet op tijd begonnen worden met zaken als vergunningaanvragen en
subsidieaanvragen.

• Daar komt bij dat door de CO2-heffing Tata Steel Nederland niet kan wachten
met de investeringen. Anders loopt ze het risico snel verlieslijdend te worden
(op dit moment is Tata Steel Nederland een financieel gezond bedrijf).

• Dit voorjaar moet Tata Steel beginnen met het aanvragen van vergunningen,
dit najaar met de SDE++-subsidie aanvraag. Dit is nodig om op schema te
blijven voor realisatie van de projecten in 2026/2027. Wachten met de EoP
kan leiden tot latere CO2-reductie, vertraging voor het Klimaatakkoord en een
verslechterde positie van Tata Steel Nederland.

Waarom CCS? Is waterstof niet duurzamer/beter/goedkoper? 
• Zoals voor alle staalbedrijven ter wereld worden de mogelijkheden voor Tata

Steel Nederland om te verduurzamen bepaald door locatiefactoren.
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• In Nederland levert CCS voorlopig een stuk kostenefficiëntere CO2-reductie op
dan directe staalproductie op basis van waterstof. Dat heeft te maken met
lege gasvelden voor de deur en schaarse groene elektriciteit die nodig is voor
de opwek van groene waterstof.

• Het is helemaal niet duidelijk dat er ook voldoende groene waterstof
beschikbaar is voor Tata Steel. Het zou kunnen dat het bedrijf daarmee in een
overbruggingsperiode over moet op aardgas.

• Zonder CCS worden de doelstellingen voor 2030 en 2050 niet gehaald. Hierin
volgt het kabinet de inzichten van PBL en het ICCP, en hierover zijn ook
afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord.

• Dankzij CCS behoudt de industrie zijn concurrentiepositie – het is belangrijk
om industrie binnen NL te houden, waar schoner geproduceerd wordt dan in
andere landen. Daarom is er in het Klimaatakkoord (KA) ook voor gekozen om
CCS toe te staan als een van de technieken voor verduurzaming.

• Uiteindelijk leiden beide routes tot volledig CO2-neutrale productie in 2050,
maar de huidige verwachtingen is wel dat Tata Steel met de CCS-route
cumulatief tientallen MTonnen minder zal uitstoten dan als ze direct zou
overstappen op waterstof.

• Overigens: met de huidige plannen gaat Tata Steel waterstof produceren uit
de afgevangen CO2. Je zou kunnen stellen dat dat een grotere positieve
impact heeft op de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Nederland dan
gebruik van de gewilde en schaarse groene waterstof.

Is het uitspreken van gezamenlijke intenties met een bedrijf dat zo vaak in het 
nieuws komt vanwege milieuschade wel logisch? 
• De verduurzamingsopgave van Tata Steel Nederland bestaat zeker niet alleen

uit CO2-reductie, en de Expression of Principles daarom ook niet. Ook
milieuschade, zorgen over gezondheid en overlast voor de omgeving moeten
geadresseerd worden.

• Tata Steel Nederland heeft eind 2020 toegezegd tot 300 miljoen euro te
investeren om deze problematiek aan te pakken. De Roadmap+ wordt
opnieuw herhaald in de EoP. Daarnaast geeft TSN aan ook de omgeving
nauwer te betrekken. Bovendien leidt het afvangen van CO2 ook tot
milieuwinst.

• De komende tijd moet deze problematiek samen met I&W en de Provincie
Noord Holland nog verder opgepakt worden. Vanuit die rol zijn zij ook
betrokken bij de gesprekken over de EoP.

• Er moet de komende tijd concretere invulling gegeven worden aan de
Roadmap+, en de gesprekken met de omgeving moeten worden
geïntensiveerd. De EoP biedt daarvoor ook een kader.

• Daar nu op wachten zou echter de klimaatdoelen vertragen. Daarmee is het
milieu zeker niet geholpen.

Hebben de afspraken echt geen financiële gevolgen voor de Staat? 
• De afspraken hebben geen financiële gevolgen. Hierop heeft het ministerie

van Financiën ook nauw meegekeken.
• Op dit moment is Tata Steel Nederland een financieel gezond bedrijf. De

investeringen die het moet doen om de CO2-reductie te bewerkstelligen zijn
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echter gigantisch. Het regulier instrumentarium (SDE++) lijkt hierin 
vooralsnog soelaas te kunnen bieden.   

• Het kan zijn, met of zonder deze afspraken, dat Tata Steel zich de komende
jaren meldt bij de Rijksoverheid om om steun te vragen. Bijvoorbeeld als het
het bedrijf niet lukt om een SDE++-beschikking te krijgen.

• Dit risico is er voor een dergelijke grote werkgever met een dergelijke grote
klimaatopgave echter hoe dan ook, met of zonder deze EoP. In de EoP worden
geen toezeggingen gedaan dat TSN dan ook aanspraak kan maken op
middelen.



Issue Wat staat erover in EoP Vervolgstappen  (Actiehouder; timing) 
CO2-reductie • TSN is developing a roadmap of decarbonisation projects

(the "Projects"), with currently foreseen as key initial
project Everest for carbon capture and storage

• TSN reviews options to achieve its ambition of such CO2

reduction by 2030, recognising that the political targets
may be subject to change, and makes an effort to raise its
ambition of CO2 reduction by 2030 from 30% to 40%,
thereby reducing CO2 emissions by 5.0 Mt/a

• TSN is willing to explore potential flexibility options that
possibly could further contribute to reaching the
Netherlands' Paris Agreement commitments and Dutch
Climate Agreement goals for 2030

• TSN's decarbonisation roadmap also includes potential
options for the period after 2030, such as HIsarna®

• Monitoren knelpunten in uitvoering projecten CO2-
reductie (TSN iom EZK; doorlopend)

• Aangeven wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende
CO2-reductie, inclusief wat daarbij de ‘ask’ aan de
overheid is (TSN; binnen 2 weken)

• Onderzoeken hoe dit te koppelen valt aan milieuopgave,
en welk moment voor te leggen aan politiek,
besluitvorming waar nodig en mogelijk koppelen aan
formatie (EZK, PNH, I&W; zsm na aanlevering case door
TSN)

Financiën, 
Europa &  
SDE++-aanvraag 

• NL (…) recognizes the necessity of continued involvement
with industry to monitor whether the current instruments
are indeed suitable and sufficient towards [executing
climate agreement]

• ongoing dialogue to monitor whether TSN or other parties
are able to generate or provide funding on the basis of
existing instruments in order to realise the Projects,
including the possibilities of support through EU funds

• Parties believe that the ability to pass on ETS charges to
the market is essential for TSN's ability to fund its
decarbonisation process

• NL (…) will strive for a level playing field for its industry
both within Europe and globally;

• Onderzoek wat door de markt en door de EIB te
financieren valt (TSN, met ondersteuning van EZK richting
EIB; start komende weken, afgerond dit najaar)

• Aanvraag SDE++ (TSN, met ondersteuning van RVO;
indiening in september/oktober)

• Aanpassing ‘caps’ regelgeving SDE++ (EZK; mei)
• Inzet op beïnvloeding CBAM (EZK; dit jaar)
• Inzet op aanscherping ETS (EZK; dit jaar) 
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Gezondheid, 
hinder en milieu 
+ dialoog met
de omgeving

• address public environmental, hinder and health
concerns, maintain acceptance to operate, and continue
public dialogues

• TSN seeks to invest up to EUR 300 million in the reduction
of any adverse environmental and hinder impact on local
communities, including De-NOx on the pellet factory and
reduction of odour from the cokes oven and other
projects

• Concretere invulling Roadmap+ (TSN, iom PNH en I&W;
voor de zomer sla met concretisering)

• Delen en uitvoeren communicatieplan met de omgeving
(TSN; zsm)

• Verbeteren samenwerking tussen Tata Steel, betrokken
overheden en omgeving (allen; doorlopend)

Vergunningen 
CO2-opslag, incl 
infra 

• Efforts to create the necessary conditions for construction
of a CO2 transport and storage infrastructure

• Support in timely permitting

• Brede verkenning infra transport en opslag (EZK iam o.a.
TSN; dit voorjaar)

• RCR voor infra (EZK; vanaf dit najaar)
• PCR voor vergunningen Everest (start na comfort bij

provincie)
Waterstof • TSN's roadmap of decarbonisation projects includes

project H2ermes a 100 MW water electrolyser plant,
producing up to 15kton/a of green hydrogen for use at
TSN in IJmuiden and in the Amsterdam port region;

• [NL will make] efforts towards the provision of access to a
functional hydrogen network

• Nadere gesprekken over hoe TSN kan bijdragen aan de
ontwikkeling van ‘de waterstofeconomie’ en wat daarvoor
qua infrastructuur nodig is (TSN & EZK iam provincie)

Stikstof • active facilitation by EZK of a dialogue regarding NOx-
projects and allowances allocation with the other levels of
government involved

• Bevestigen standpunt intern salderen richting TSN
(Provincie iam EZK; zsm)

• Onderzoeken of stikstofproblematiek als knelpunt voor
verbouwingen voor CO2-reductie daarmee inderdaad
weggenomen is (TSN iam EZK; komende weken)

• Standpunt innemen over extern salderen op basis van de
Organisatie 
werkgroep 

• envisages a coordinated government response, towards
which EZK will make efforts together with the other levels
of government involved.

• Elke twee weken werkgroep om voortgang op
bovenstaande punten te bespreken (EZK organiseert, I&W
en PNH nemen deel; doorlopend vanaf nu)

• Regelmatige stuurgroep (EZK organiseert; doorlopend
vanaf nu)



1

Van:
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:37
Aan:  

CC: )
Onderwerp: RE: Q&A's EoP
Bijlagen: QA's - EoP.docx

Ha  

Dank voor het delen! 

Zie de bijlage voor nog wat kleine aanvullingen. 

Groeten, 
 

Van: s@minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:34 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; ) 
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Q&A's EoP 

Hi allen, 

In de bijlage Q&A’s over het EoP, bedoeld voor als de minister er vragen over krijgt na publicatie dinsdag. Input is welkom, graag voor vrijdag 12 uur, zodat  en 
ik dit vrijdag einde dag aan hogere legerleiding kunnen voorleggen. I&W en de provincie hebben al input geleverd.  

Groet, 
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Ambtelijke samenwerking op het Tata dossier 

Inleiding 

In het NZKG/ Regio IJmond lopen verschillende sporen voor het verduurzamen van de industrie. 
Belangrijke pijlers in de verduurzaming zijn decarbonisatie en energietransitie, maar ook het 
verminderen van uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof, ZZS en geluid spelen een belangrijke rol. 
Verduurzaming van de industrie en het zo veel mogelijk verminderen van de negatieve effecten 
op de gezondheid’ en de veiligheid in de omgeving gaan op de lange termijn hand in hand. 
Tata Steel is de grootste speler in zowel de verduurzaming als het zorgen voor een gezondere 
leefomgeving. De verduurzamingsopgave van Tata Steel IJmuiden heeft als tussendoel om in 
2030 40% minder CO2 uit te stoten en een einddoel van CO2-neutraliteit in 2050.  

Samenwerkingsverbanden, programma’s en plannen 

In dit gebied zijn t.b.v. de verduurzamingsopgave van de industrie diverse 
samenwerkingsverbanden, programma’s en plannen opgezet, waar verschillende overheden bij 
betrokken zijn. Voorbeelden zijn de organisatie rond de Visie NZKG 2040, het programma Tata 
Steel 2020 – 2050, de ambitie om van de IJmond de “groene stekker” van de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) te maken, NOVI-gebiedsaanpak NZKG en de pilot Omgevingsmanagement i.o.v. 
RVO en het bestuursplatform NZKG.   

EZK, I&W, de provincie Noord-Holland, de IJmondgemeenten en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) hebben in dit kader contact en overleg met Tata Steel, al dan 
niet namens een samenwerkingsverband. 

In verband met de samenhang in de opgaven waar de verschillende overheden verantwoordelijk 
voor zijn is er behoefte aan verdergaande afstemming en overleg tussen deze overheden die hun 
eigen contacten met Tata Steel hebben. Het voorstel is dan ook om een “gezamenlijke werkgroep 
Tata Steel” op te richten met afvaardiging vanuit verschillende betrokken overheden. Inmiddels, 
op 4 februari jl., is hier akkoord opgegeven door IenW, EZK en PNH.  

Opgave: Afgestemd optreden richting Tata Steel 

Alle samenwerkingsverbanden, programma’s, plannen en contacten die overheden met Tata Steel 
hebben kennen hun eigen doel en logica. Het is belangrijk om te realiseren dat alle inzet richting 
Tata er uiteindelijk toe moet leiden dat een competitief, duurzaam, schoner en toekomstbestendig 
staalbedrijf op de locatie in IJmuiden komt te staan. Hiervoor zullen korte- en lange termijn 
projecten uitgevoerd worden waarbij de projecten op korte termijn met name gericht zijn op het 
verminderen van de gezondheids- en milieurisico’s. De projecten voor de langere termijn zijn met 
name gericht op het reduceren/stoppen van de CO2-uitstoot zoals dat volgens het Klimaatakkoord 
ook moet gebeuren. Met innovatie en ontwikkeling voor minder CO2 komt ook een Tata Steel in 
zicht met minder emissies en minder impact op de gezondheid. 

Deze werkgroep gaat geen werk over of dubbel doen. Met de onderlinge afstemming en overleg 
willen we dat de verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en overheden elkaar 
versterken en waar nodig als één overheid opereren richting Tata Steel. Dat is de belangrijkste 
functie van een gezamenlijke werkgroep Tata Steel.  

Wat willen we met elkaar bereiken? 

Op lange termijn: een duurzame en schone industrie. Op korte termijn: zoveel mogelijk 
verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de 
IJmond) en afspreken dat alle overheden samenwerken zodat de industrie aan de opgaven kan 
voldoen (gezamenlijke route kaart van verschillende programma’s). Met alle partijen, inclusief 
Tata, een akkoord bereiken over alle projecten die op zowel korte- als lange termijn door Tata 
gerealiseerd zullen gaan worden.    
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Korte termijn 

 Een exact jaartal om “korte termijn” af te bakenen van de “lange termijn” is er niet. Waar
het om gaat is dat het voor de korte termijn ontwikkelingen en maatregelen in de fabrieken
betreft zoals die er nu zijn. Of anders gezegd, binnen de contouren van de huidige
technologie.

 Het Programma Tata Steel 2020 - 2050 van provincie, IJmondgemeenten, GGD en
Omgevingsdiensten richt zich voor een belangrijk deel op deze korte termijn: Het is van
belang nu resultaten te boeken om de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid
en veiligheid zoveel mogelijk te verminderen. Ook de recente aankondiging van Tata Steel
om 300 miljoen te investeren valt in deze korte termijn categorie. Dit zijn investeringen en
verbeteringen in de huidige fabrieken en technologie. Afstemming met elkaar heeft onder
andere tot doel:
o Bepalen wat de mogelijkheden zijn voor I&W – c.q. I&W en provincie samen – om te

werken aan betere regelgeving zodat er meer gestuurd kan worden op minder
emissies door Tata Steel. Het is wel van belang daarbij rekening te houden met de
integraliteit, dus de gehele verduurzamingsopgave van Tata IJmuiden.

o Bij Tata Steel aandringen om zo snel als mogelijk Roadmap+ te concretiseren zodat
het duidelijk wordt welke verbeteringen t.a.v. gezondheid, milieuhinder en overlast
voor de omgeving gerealiseerd zullen worden. Daar waar wenselijk en mogelijk Tata
ook vagen om meer te doen.

o Verkennen of er financiële mogelijkheden zijn om Tata Steel te ondersteunen bij het
nemen van maatregelen die verder gaan dan wat wettelijk vereist is (uit het JTF komt
EUR 58 mln. richting IJmond). Gezamenlijk staan we daarin sterker dan los van elkaar.

 In het verlengde daarvan kan met name stikstofreductie interessant zijn. Vanuit EZK wordt
gewerkt aan een subsidieregeling voor stikstofreductie industrie. De vraag is of deze ook
op Tata Steel toepasbaar is.

 Op korte termijn is het ook nodig om vanuit de overheid allerlei besluiten te nemen,
bijvoorbeeld vergunningen t.b.v. de bouw van de CO2-opslag infrastructuur in IJmond. Om
de verduurzamingsopgave van Tata tijdig te realiseren is het belangrijk om op korte
termijn te beginnen, voor zover dat nog niet al plaatsvindt, met een inventarisatie van de
verschillende trajecten die ingezet dienen te worden om de diverse (bouw) projecten van
Tata te realiseren. Dit alles uiteraard op basis van de concrete plannen van Tata IJmuiden
die zoals eerder gesteld, tijdig voor deze plannen zorg dient te dragen.

Lange termijn 

 Voor de lange termijn gaat het om de omslag van Tata Steel naar nieuwe fabrieken, met
nieuwe technologie die ook economisch levensvatbaar blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om
het afvangen en hergebruiken van CO2, staal maken met waterstof in plaats van met
Kooks, overstappen op gebruik groene stroom en de inzet van de HIsarna techniek. Deze
ontwikkelingen bij Tata Steel staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een bredere
ontwikkeling in het NZKG-gebied met bijbehorende infrastructuur. Afstemming met elkaar
heeft onder andere tot doel:

o Bepalen waar doelen op korte termijn (zie hiervoor) en doelen voor de lange
termijn elkaar raken en mogelijk in de weg zitten.

o Duidelijkheid te krijgen over de te hanteren procedures. Op een gegeven moment
wordt een lange termijn ontwikkeling bij Tata Steel concreet, de bouw van de
Everest CO2 fabriek is een goed voorbeeld. Tata Steel wil hier graag de provinciale
coördinatieregeling toegepast zien vanwege samenhang met gehele CO2 transitie
van Athos. Afstemming is nodig hoe we hier mee omgaan, er is samenhang met de
Athos procedure die bij EZK ligt (de vergunningaanvraag voor Everest komt
bijvoorbeeld uiteindelijk toch bij de provincie/OD NZKG uit).

 EZK en Tata Steel zijn in gesprek over verduurzamings- en CO2-reductie plannen waar ook
het opzetten van een waterstof infrastructuur en extra elektriciteitsbehoefte door o.a.
directe aansluiting op windenergie deel van uitmaken. Verduurzaming en CO2-reductie
zullen ervoor zorgen dat er nieuwe fabrieken en technieken nodig zijn die ook een
milieucomponent kunnen hebben, denk in het bijzonder aan externe veiligheid (waterstof)
en geluid (van bijvoorbeeld een CO2 compressorstation). Dit soort zaken moeten tijdig bij
de planvorming worden meegenomen.



Expression of Principles (EoP) 

Na maanden van overleg tussen EZK en Tata is op 26 maart 2021 een Expression of Principles door 
beide partijen overeengekomen. Het is een gezamenlijke uitdrukking van het belang dat Tata Steel 
Nederland en EZK toekennen aan het doel van een duurzame, CO2-arme productie van staal in 
IJmuiden. In dit document worden de verschillende onderwerpen en activiteiten opgesomd die 
ervoor moeten zorgen dat dit doel bereikt wordt. In de bijlage zijn de verschillende doelen t.b.v. 
van de verduurzamingsopgave en de daar voor benodigde activiteiten/acties opgesomd.  

Het is duidelijk dat Tata de verduurzamingsplannen alleen door nauwe samenwerking met de 
overheid kan realiseren. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat de verschillende overheden die een 
rol/taak hebben bij de realisatie van de projecten goed contact met elkaar onderhouden.   

Welke partijen zijn nodig 

De werkgroep en afstemming richt zich op de overheden die een relatie of belang hebben richting 
Tata Steel. Dit zijn in ieder geval: 

 Ministerie van EZK: Behalen doelstelling klimaatwet en doelen energietransitie, ook in
NZKG waarin Tata Steel een belangrijke speler is. Uiteindelijke doel is om in IJmuiden een
competitief, innovatief en duurzaam staalfabriek te hebben. Is ook de unanieme mening
van de Tweede Kamer (Motie Moorlag van juni 2020)

 Ministerie van I&W: Kaderstellend voor regelgeving die geldt voor Tata Steel en die
provincie (OD NZKG) toepassen op Tata Steel. Verder een eigen opgave in kader SLA, ook
in de IJmond.

 Provincie Noord-Holland: Uitvoeren programma Tata Steel: Zoveel mogelijk verminderen
negatieve effecten van Tata Steel op gezondheid en veiligheid in de IJmond. Op lange en
op korte termijn.

 Projectbureau NZKG: Belangrijke regisserende rol in algehele opgave voor energietransitie
en economische ontwikkeling NZKG-gebied.

 IJmondgemeenten: Gezondheid en economische ontwikkeling.

Er zijn nog meer partijen met een rol of belang. Voorstel is om in ieder geval te starten met deze 
partijen als kerngroep. 

Aanpak en eerste acties 

1. Bestuurlijk overleg 4 februari 2021

 De DG van IenW, DG EZK en Gedeputeerde van PNH zijn het erover eens dat
verduurzaming van de industrie nodig is en daarbij direct ook ingezet moet worden op
het beperken van de gezondheidsrisico’s en overlast in het IJmondgebied. Tata Steel is
daar de belangrijkste industriële speler en overheden dienen daar waar mogelijk Tata
Steel te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave en dat dit in gezamenlijkheid moet
gebeuren door alle betrokken partijen.

Er is akkoord gegeven voor het opzetten van een “gezamenlijke werkgroep”. 

2. Bijeenkomsten ambtelijke gezamenlijke werkgroep Tata Steel

Kort na het bestuurlijk overleg is afgesproken om een bijeenkomst te organiseren tussen EZK, 
IenW en PNH  met als doel concrete invulling te geven aan de oproep gedaan in het bestuurlijk 
overleg.   

Recentelijk is een tweetal bijeenkomsten van de ambtelijke werkgroep gehouden en de derde staat 
gepland voor 1 april 2021. De volgende onderwerpen zijn/worden besproken:  



1) Stikstof: verschillende partijen hebben verschillende meningen over wat er gedaan kan
worden met de stikstofruimte die vrij zal komen als gevolg van de bouw van de DeNox-
installatie bij Tata Steel.

2) PCR—RCR-traject bewandelen voor vergunningverlening t.b.v. het project Everest.

3) Communicatie over de totale verduurzamingsplannen van Tata en met name ook de EoP
(Expression of Principles).

4) Concretisering van Roadmap+

De ambtelijke werkgroep zal iedere 2 weken bij elkaar komen. 

3. Ambtelijke opdrachtgevers

Voor eind april is de afspraak gemaakt om een overleg van de ambtelijke opdrachtgevers zijnde 
 (EZK),  (IenW) en  (PNH) te organiseren. Deze groep zal 

om de 2 maanden bij elkaar komen.   

Governance 

De onderstaande governance-structuur wordt voorgesteld 

Bestuurlijk overleg 
 Minister van EZK
 Staatsecretaris van I&W
 Gedeputeerde Leefbaarheid, gezondheid

en milieu provincie Noord-Holland

Ambtelijk opdrachtgever 
  (EZK)
  (I&W)
  (PNH)

Ambtelijke werkgroep 
  (EZK)
  (EZK)

  (I&W)


 (provincie)


(Provincie/projectbureau)

10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
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Issue Wat staat erover in EoP Vervolgstappen  (Actiehouder; timing) 
CO2-reductie  TSN is developing a roadmap of decarbonisation projects

(the "Projects"), with currently foreseen as key initial
project Everest for carbon capture and storage

 TSN reviews options to achieve its ambition of such CO2

reduction by 2030, recognising that the political targets
may be subject to change, and makes an effort to raise its
ambition of CO2 reduction by 2030 from 30% to 40%,
thereby reducing CO2 emissions by 5.0 Mt/a

 TSN is willing to explore potential flexibility options that
possibly could further contribute to reaching the
Netherlands' Paris Agreement commitments and Dutch
Climate Agreement goals for 2030

 TSN's decarbonisation roadmap also includes potential
options for the period after 2030, such as HIsarna® 

 Monitoren knelpunten in uitvoering projecten CO2-
reductie (TSN iom EZK; doorlopend)

 Aangeven wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende
CO2-reductie, inclusief wat daarbij de ‘ask’ aan de
overheid is (TSN; binnen 2 weken)

 Onderzoeken hoe dit te koppelen valt aan milieuopgave,
en welk moment voor te leggen aan politiek,
besluitvorming waar nodig en mogelijk koppelen aan
formatie (EZK, PNH, I&W; zsm na aanlevering case door
TSN)

Financiën, 
Europa &  
SDE++-aanvraag 

 NL (…) recognizes the necessity of continued involvement
with industry to monitor whether the current instruments
are indeed suitable and sufficient towards [executing
climate agreement]

 ongoing dialogue to monitor whether TSN or other parties
are able to generate or provide funding on the basis of
existing instruments in order to realise the Projects,
including the possibilities of support through EU funds

 Parties believe that the ability to pass on ETS charges to
the market is essential for TSN's ability to fund its
decarbonisation process

 NL (…) will strive for a level playing field for its industry
both within Europe and globally;

 Onderzoek wat door de markt en door de EIB te
financieren valt (TSN, met ondersteuning van EZK richting
EIB; start komende weken, afgerond dit najaar)

 Aanvraag SDE++ (TSN, met ondersteuning van RVO;
indiening in september/oktober)

 Aanpassing ‘caps’ regelgeving SDE++ (EZK; mei)
 Inzet op beïnvloeding CBAM (EZK; dit jaar)
 Inzet op aanscherping ETS (EZK; dit jaar) 

10.1.c



Gezondheid, 
hinder en milieu 
+ dialoog met
de omgeving

 address public environmental, hinder and health
concerns, maintain acceptance to operate, and continue
public dialogues

 TSN seeks to invest up to EUR 300 million in the reduction
of any adverse environmental and hinder impact on local
communities, including De-NOx on the pellet factory and
reduction of odour from the cokes oven and other
projects

 Concretere invulling Roadmap+ (TSN, iom PNH en I&W;
voor de zomer sla met concretisering)

 Delen en uitvoeren communicatieplan met de omgeving
(TSN; zsm)

 Verbeteren samenwerking tussen Tata Steel, betrokken
overheden en omgeving (allen; doorlopend)

Vergunningen 
CO2-opslag, incl 
infra 

 Efforts to create the necessary conditions for construction
of a CO2 transport and storage infrastructure

 Support in timely permitting

 Brede verkenning infra transport en opslag (EZK iam o.a.
TSN; dit voorjaar)

 RCR voor infra (EZK; vanaf dit najaar)
 PCR voor vergunningen Everest (start na comfort bij

provincie)
Waterstof  TSN's roadmap of decarbonisation projects includes

project H2ermes a 100 MW water electrolyser plant,
producing up to 15kton/a of green hydrogen for use at
TSN in IJmuiden and in the Amsterdam port region;

 [NL will make] efforts towards the provision of access to a
functional hydrogen network

 Nadere gesprekken over hoe TSN kan bijdragen aan de
ontwikkeling van ‘de waterstofeconomie’ en wat daarvoor
qua infrastructuur nodig is (TSN & EZK iam provincie)

Stikstof  active facilitation by EZK of a dialogue regarding NOx-
projects and allowances allocation with the other levels of
government involved

 Bevestigen standpunt intern salderen richting TSN
(Provincie iam EZK; zsm)

 Onderzoeken of stikstofproblematiek als knelpunt voor
verbouwingen voor CO2-reductie daarmee inderdaad
weggenomen is (TSN iam EZK; komende weken)

 Standpunt innemen over extern salderen op basis van de
Organisatie 
werkgroep 

 envisages a coordinated government response, towards
which EZK will make efforts together with the other levels
of government involved.

 Elke twee weken werkgroep om voortgang op
bovenstaande punten te bespreken (EZK organiseert, I&W
en PNH nemen deel; doorlopend vanaf nu)

 Regelmatige stuurgroep (EZK organiseert; doorlopend
vanaf nu)



1

Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 29 maart 2021 17:23
Aan: )
Onderwerp: RE: Gezamenlijke werkgroep 1 april

Ha , 

Kun jij ze dan toevoegen? Het zijn geworden: 

 (ken je, gegevens heb je) 
 

Verder: Bij mij helaas een afspraak ingeschoten van 15:30 – 16:00 waar ik echt bij moet zijn. Hoop dat we een half uur eerder kunnen starten daarom. 

Groet, 

 

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023) 514  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:49 
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2

Aan: @noord-holland.nl> 
Onderwerp: RE: Gezamenlijke werkgroep 1 april 

Hallo , 
Nee prima om ze ook uit te nodigen, was ook de afspraak. 
Hoor graag wie ze zijn. 

 

Van: @noord-holland.nl>  
Verzonden: maandag 29 maart 2021 12:45 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Gezamenlijke werkgroep 1 april 

Ha  

We kunnen voor 1 april nu prima gemeenten uitnodigen toch? Ik heb 1 naam nu duidelijk, andere nog in afwachting. 

Zij zijn er dan voor het eerst bij, zal wat introductie etc. vergen.  

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023) 514  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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3

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



1

Van: domus@minez.nl
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 14:39
Aan: )
Onderwerp: 21088441 m.b.t. Bhm Brand bij Tata Steel IJmuiden
Bijlagen: DOMUS-21088441-Bhm Brand bij Tata Steel IJmuiden.UDM

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als onderwerp: Bhm Brand bij Tata Steel IJmuiden 

Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen. 

In de route zijn de volgende notities opgenomen: 
|>0<001=>Uitzetten route door Directie**DGBI-TOP**30-03-21** I 
Cf mail; informatieve waarde nota t.o.v. berichtgeving beperkt; ziet enkel op woordvoering, dat loopt in de eerste plaats via DC. 
|>< 
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister 

Brand bij Tata Steel IJmuiden 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Auteur 
 

T 070 379  
@minezk.nl

Datum 
29 maart 2021 

Kenmerk 
DGBI / 21087320 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Gisteren, zondag 28 maart, heeft bij Tata Steel in IJmuiden een brand gewoed.  
Wij informeren u hierover omdat het bekendmaken van de Expression of Principles 
(EoP) tussen EZK en Tata op dinsdag om 12 uur de nodige media-aandacht zal 
genereren en het daarom  goed is om op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen bij dit bedrijf.   

Advies 
U kunt kennisnemen van de nota. 

Kernpunten 
 De brand is uitgebroken op de twee transportbanden die naar de brekerij

gaan. De brekerij is een voorfase waar brokken steenkool in stukjes
“gebroken” worden alvorens naar de kooksfabriek getransporteerd te
worden.

 Omdat deze transportbanden van rubber zijn is er sprake geweest van een
grote rookontwikkeling.

 De brand duurde 1,5 tot 2 uur en tegen 16.30 uur was het geblust.
 Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan maar de

materiële schade lijkt wel groot te zijn.
 Vanwege de rookontwikkeling hebben de bewoners in de directe omgeving

hinder ervaren. Zij waren genoodzaakt de ramen en deuren voor een paar
uur gesloten te houden.

DGBI 
Focco Vijselaar 

Directeur TOP 
 

BBR 
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Pagina 2 van 2 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21087320  De rookontwikkeling was kort en hevig maar daarna niet erger dan bij

een gemiddelde autobrand, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio
Kennemerland, waar Tata Steel onder valt weten.

 Volgens een woordvoerder van Tata is ’de productie van ijzer en staal niet
onderbroken’.

 Op maandagochtend hebben wij de Expression of Principles aangekondigd
aan de wethouders van de omliggende gemeenten. Daarbij heeft geen
enkele wethouder het incident genoemd.

Woordvoeringslijn 

 Ik ben vanochtend op de hoogte gebracht van de brand die gisteren bij
Tata steel in IJmuiden gewoed heeft.

 Ik begrijp dat het een korte maar felle brand was dat met veel
rookontwikkeling gepaard is gegaan.

 De bewoners van de directe omgeving hebben opnieuw hinder ervaren en
waren genoodzaakt waren de ramen en deuren voor een paar uur
gesloten te houden. Tata Steel wil de overlast voor de omgeving zoveel
mogelijk beperken, daarover zijn we als overheden met hen in gesprek,
zowel de gemeenten en provincie als ook het Rijk – primair de
staatssecretaris van I&W.

 Goed om te weten dat volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio
Kennemerland het eerste beeld met al de rook hevig was, maar dat het
incident reuze meevalt.

 Het is goed om te zien dat de hulpverleningsinstanties snel ter plekke
waren en erger hebben weten te voorkomen.



1

Van:
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 18:22
Aan:
CC:
Onderwerp: Bijpraat TSN morgen 15:00
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 31 maart.docx; Planning opvolging EoP.xlsx

Dag , 

Zie in de bijlage het document + bijlage aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het 
traject TSN zullen praten om 15:00.  

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 24/2 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Bottleneck analyse SDE++
3) Tijdlijn opvolging EoP

143a



1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Rondkomen EoP 
en eventuele 
vervolgafspraak 

• EoP gepubliceerd • Vervolg bespreken met alle partijen
• Verkennen mogelijkheden en

noodzaak nieuwe, bredere afspraak

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Over het algemeen verloopt
begeleiding aanvraag vanuit RVO
goed.

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team onderhoudt contact met
TSN

Vergunningen 
Everest 

• Alle partijen lijken zich in te stellen op
een PCR

• Provincie vraagt TSN concreter te
worden op Roadmap+ en milieuwinst

• Onderzoeken of wensen provincie te
verenigen zijn met vereiste tempo
voor SDE++

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

• TSN stuurt bij start nieuw financieel
jaar de vooruitzichten, dan verder
kijken.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

‘ plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

•

• Aanvullende abatement: donderdag
vervolggesprek over voorstel TSN

• Op de hoogte blijven van
voortschrijdend inzicht binnen TSN;
waar nodig meedenken.

• Meer ownership I&W vergaren voor
combi klimaat- en milieuwinst en
politiek voorleggen van
mogelijkheden TSN

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Derde werkgroep donderdag 1 april
• Stuurgroep laatste week van april
•

• Vervolg EoP met alle partijen
bespreken

Stikstofissue • Op basis van laatste inzichten
provincie lijkt intern salderen mogelijk

• Onderzoek of knelpunt voor CO2-
reductie hiermee is weggenomen

• Gesprek organiseren of extern
salderen mogelijk is, op basis van
standpunt provincie

 

 

Bespreekpunten: 
•
• Financiering
• PCR

10.2e
10.2.g

10.1.c 10.1.c10.1.c

11.1

10.2.g



2) Bottleneck analyse SDE++
RVO heeft op onze verzoek gekeken wat naar hun laatste inzicht de belangrijkste bottlenecks zijn
voor een SDE++-aanvraag dit najaar.

Bottlenecks RVO 
- Een transport- en opslagcapaciteitsverklaring is nodig bij indiening, voor Athos is deze nog

niet klaar. Het is onduidelijk wat de opslagcapaciteit van de aardgasvelden is die Athos wil
gaan gebruiken, Het is nog niet duidelijk welke eisen de SDE  aan de transport- en
opslagverklaring gaat stellen. Daarnaast wordt gedacht aan het aanleveren van een
haalbaarheidsstudie van de partij die het transport- en opslag voor haar rekening neemt. De
vraag op dit moment is ook of het voor Athos wel mogelijk blijkt om binnen 5 jaar na afgifte
van de subsidie aan de emitter om de eerste CO2 op te slaan.

- Er moet een vergunning aanvraag overlegd kunnen worden bij de subsidieaanvraag.
Onderdeel daarvan is een MER. Doorlooptijd hiervan is naar onze inschatting 6-9 maanden.

- Binnen 4 weken na het afgeven van de beschikking moet een bankgarantie van 2% van de
subsidiesom overlegd kunnen worden. Dat kan flink oplopen bij een grote aanvraag als in het
geval van Tata Steel.

- Porthos I heeft met de aanvraag in SDE++ 2020 2,5 Mton CCS van de 7,2 Mton plafond
ingenomen als deze aanvraag gehonoreerd wordt. De potentiële indieners (exclusief Tata
Steel) voor de SDE++ CCS in 2021 komen gezamenlijk op een aanvraag van 3,7 Mton.
Daarmee komt het subsidieplafond in zicht. Tegelijkertijd hebben we onze twijfels of dit er
allemaal gaat komen. Tata kan wel aanspraak maken op de in het klimaatakkoord
afgesproken extra ruimte onder het plafond van 3Mtpa. Hiervan kunnen ook mogelijke
andere centrales ook gebruik maken omdat deze capaciteit niet exclusief voor Tata is
gealloceerd (SBI-code 35.1 :3Mton per/jaar)

- RVO beoordeelt de haalbaarheid van het project. Als uit de aanvraag en mogelijke
haalbaarheidsstudie van de partij die het transport- en opslag voor haar rekening blijkt dat
de realisatietermijn onrealistisch is, zal de aanvraag worden afgewezen. Uit eerdere
gesprekken bleek realisatie in 2027 al erg ambitieus is.

Appreciatie 
- Wij hebben met TSN contact gehad op basis van de lijst van RVO (zonder deze te delen).

o De MER blijkt TSN al enige tijd mee bezig. TSN verwacht deze op tijd te kunnen
afronden.

o Op dit moment voorziet TSN geen problemen met de aanbetaling van 2%, dit lijkt te
kunnen binnen de Tata Steel Group als de subsidiebeschikking er is.

o Over de caps ben je op verschillende momenten geïnformeerd.
- Daarmee is de voornaamste overgebleven bottleneck de transport en opslagindicatie van

een partij die de CO2 ook kan gaan vervoeren en opslaan.  Hierover proberen wij het gesprek
te voeren met het CCS-team, aangezien de voortgang op dit moment lijkt te wachten op de
marktordening voor CCS (Athos kan nog niet aan de slag tot ze standpunt EZK kent).

3) Tijdlijn opvolging EoP
Zoals vorige week besproken, hebben we een tijdlijn gemaakt voor de opvolging van het EoP. Graag
horen we je opmerkingen. Deze wordt verder ook met de betrokkenen gedeeld, om een gelijk beeld
te krijgen.



Onderwerp/thema Wie in de lead In samenwerking/afstemming met 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

EoP in MR I&W, FIN, team EZK
EoP naar buiten BBR, DC
Communicatie + vervolg EoP afgestemd met alle partijen Gemeenten, PNH, I&W, FIN, team binnen EZK

Begeleiding SDE++-aanvraag door RVO Team RVO, team EZK
Troubleshoot knelpunten Team RVO, team EZK
Discussie Caps
Transport- en opslagindicatie Athos* Team CCS, 
Zie overige aandachtspunten SDE++ onder vergunningen en 
financiering

Stikstof: intern salderen* PNH
Stikstof: extern salderen* PNH
Waterstof: marktordening en infra Prog. Waterstof, PIDI

Formuleren case + ask aan Rijk* TSN
Verkennen koppelkansen met winst milieu/overlast* PNH, I&W, Bas
Inbrengen case in formatie indien opportuun* Team EZK, I&W, PNH

Marktordening Team CCS
Brede verkenning Team CCS
RCR infra vergunningaanvraag TSN EZK

MER TSN PNH, gemeenten
PCR: beslissing provincie PNH
Aanvraag vergunningen TSN PNH

Delen financials forward looking, verbeteren inzicht case TSN TSN
Gesprek met banken over letter of intent TSN
Samenstellen consortium TSN
Opstellen en tekenen letter of intent TSN
Afspraken met financiers TSN
Gesprek met Rijk (mits nodig en passend in context KA en politiek) TSN FIN & EZK

Concreter maken Roadmap+ + uitvoering
Concreet uitwerken dialoog met omgeving + uitvoering

Werkgroep Tata Steel PNH, I&W, 
Stuurgroep Tata Steel PNH, I&W,

* = Tijdlijn zeer onzeker

 In uitvoering 
Besluitvorming

Gesprekken met banken/EIB

Roadmap+ en dialoog met omgeving 

Samenwerking overheden

Vergunningen: Infra + 
Everest

Financiering

Milieu, gezondheid en 
hinder & samenwerking 

overheden

Infrastructuur

Everest

Juli augustus

CO2-reductie: base case & 
aanvullende abatement 

opties

Maart Mei JuniApril

Expression of principles

SDE++-aanvraag

Specifieke knelpunten

Aanvullende abatement opties
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09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19 09.00 Dagstart PSC-19
09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 09.15 Dagstart T-Advies 
15.00 MT 12.30 MT Daggesprek 12.30 MT daggesprek 10.00 ACC-19 12.30 MT Daggesprek 

12.30 MCC-19 12.30 MT Daggesprek 
13.30 DOC-19

Week Planning 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aanlevertermijn stukken DOC-
19 op maandag 12:00 uur, bij 

PSC-19.

Aanlevertermijn stukken ACC-
19 op woensdag 12:00 uur, bij 

PSC-19.
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Van:
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 10:22
Aan: )
CC:
Onderwerp: Bijpraat TSN morgen 09:30
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 7 april.docx

Dag , 

Zie in de bijlage het document + bijlage aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het 
traject TSN zullen praten om 09:30. Deze is slechts licht gewijzigd ten opzichte van vorige week, toen de afspraak 
niet door kon gaan vanwege jouw afspraak met de minister.  

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 7/4 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Bottleneck analyse SDE++
3) Tijdlijn opvolging EoP
4) Punten progress meeting

145a



1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Rondkomen EoP 
en eventuele 
vervolgafspraak 

• EoP gepubliceerd • Vervolg bespreken met alle partijen
• Verkennen mogelijkheden en

noodzaak nieuwe, bredere afspraak

Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Over het algemeen verloopt
begeleiding aanvraag vanuit RVO
goed.

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

• Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief
marktwerking CCS.

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team onderhoudt contact met
TSN

Vergunningen 
Everest 

• Provincie vraagt TSN concreter te
worden op Roadmap+ en milieuwinst
voor behandeling PCR

• Voortgang deze maand nodig, eind
april moet dit besproken kunnen
worden in GS

• Onderzoeken of wensen provincie te
verenigen zijn met vereiste tempo
voor SDE++

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

• TSN stuurt bij start nieuw financieel
jaar de vooruitzichten, dan verder
kijken.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

‘  plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

•

• Donderdag nieuw gesprek met TSN
over abatement opties

• Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties

• Meer ownership I&W vergaren voor
combi klimaat- en milieuwinst en
politiek voorleggen van
mogelijkheden TSN

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Derde werkgroep donderdag 1 april
• Stuurgroep laatste week van april
•
• Eerste onderwerpen besproken, helpt

om regelmatig contact te hebben

• Afronden startdocument
• Voortgang komende weken op

stikstof, Roadmap+ irt PCR,
milieuvoordelen aanvullende
abatement opties

Stikstofissue • Op basis van laatste inzichten
provincie lijkt intern salderen mogelijk

• Onderzoek of knelpunt voor CO2-
reductie hiermee is weggenomen

• Gesprek organiseren of extern
salderen mogelijk is, op basis van
standpunt provincie
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Bespreekpunten: 
•  + EV
• Financiering
• PCR + provincie
• Aanvullende abatement
• Gewenste intensiteit betrokkenheid vanuit EZK

2) Bottleneck analyse SDE++
RVO heeft op onze verzoek gekeken wat naar hun laatste inzicht de belangrijkste bottlenecks zijn
voor een SDE++-aanvraag dit najaar.

Bottlenecks RVO 
- Een transport- en opslagcapaciteitsverklaring is nodig bij indiening, voor Athos is deze nog

niet klaar. Het is onduidelijk wat de opslagcapaciteit van de aardgasvelden is die Athos wil
gaan gebruiken, Het is nog niet duidelijk welke eisen de SDE  aan de transport- en
opslagverklaring gaat stellen. Daarnaast wordt gedacht aan het aanleveren van een
haalbaarheidsstudie van de partij die het transport- en opslag voor haar rekening neemt. De
vraag op dit moment is ook of het voor Athos wel mogelijk blijkt om binnen 5 jaar na afgifte
van de subsidie aan de emitter om de eerste CO2 op te slaan.

- Er moet een vergunning aanvraag overlegd kunnen worden bij de subsidieaanvraag.
Onderdeel daarvan is een MER. Doorlooptijd hiervan is naar onze inschatting 6-9 maanden.

- Binnen 4 weken na het afgeven van de beschikking moet een bankgarantie van 2% van de
subsidiesom overlegd kunnen worden. Dat kan flink oplopen bij een grote aanvraag als in het
geval van Tata Steel.

- Porthos I heeft met de aanvraag in SDE++ 2020 2,5 Mton CCS van de 7,2 Mton plafond
ingenomen als deze aanvraag gehonoreerd wordt. De potentiële indieners (exclusief Tata
Steel) voor de SDE++ CCS in 2021 komen gezamenlijk op een aanvraag van 3,7 Mton.
Daarmee komt het subsidieplafond in zicht. Tegelijkertijd hebben we onze twijfels of dit er
allemaal gaat komen. Tata kan wel aanspraak maken op de in het klimaatakkoord
afgesproken extra ruimte onder het plafond van 3Mtpa. Hiervan kunnen ook mogelijke
andere centrales ook gebruik maken omdat deze capaciteit niet exclusief voor Tata is
gealloceerd (SBI-code 35.1 :3Mton per/jaar)

- RVO beoordeelt de haalbaarheid van het project. Als uit de aanvraag en mogelijke
haalbaarheidsstudie van de partij die het transport- en opslag voor haar rekening blijkt dat
de realisatietermijn onrealistisch is, zal de aanvraag worden afgewezen. Uit eerdere
gesprekken bleek realisatie in 2027 al erg ambitieus is.

Appreciatie 
- Wij hebben met TSN contact gehad op basis van de lijst van RVO (zonder deze te delen).

o De MER pakt TSN nu al op. TSN verwacht deze op tijd te kunnen afronden.
o Op dit moment voorziet TSN geen problemen met de aanbetaling van 2%, dit lijkt te

kunnen binnen de Tata Steel Group als de subsidiebeschikking er is.
o Over de caps ben je op verschillende momenten geïnformeerd.

- Daarmee is de voornaamste overgebleven bottleneck de transport en opslagindicatie van
een partij die de CO2 ook kan gaan vervoeren en opslaan. Zie daarover het stuk ‘Athos’
onder agendapunt 4.

10.2.g



3) Tijdlijn opvolging EoP
Zoals vorige week besproken, hebben we een tijdlijn gemaakt voor de opvolging van het EoP. Graag
horen we je opmerkingen. Deze wordt verder ook met de betrokkenen gedeeld (PNH, I&W,
gemeenten, andere onderdelen EZK), om een gelijk beeld te krijgen.

4) Punten progress meeting
Er staan twee punten op de agenda.

1) Roadmap+ en PCR
TSN zal naar verwachting aangeven richting jou dat ze voornemens zijn om de doorlooptijden
van de projecten in de Roadmap+ te verkorten (alle projecten behalve de denox-installatie
op de pelletfabriek van vijf jaar naar 2 ½ jaar doorlooptijd, proberen ze nu voor elkaar te
krijgen). Daarnaast willen ze zsm starten met het aanvragen van de benodigde
bouwvergunningen.

Je kunt aangeven dat:
* We blij zijn dat ze voortvarend aan de slag gaan met het verzoek van de provincie om
concreter te worden in de aanpak van milieu, gezondheid, overlast.
* Het vooral van belang is dat ze hierover goede afstemming bereiken met de provincie, en
wel nog in april (behandeling van de PCR in juni vraagt spoedig besluit door het college).
* Als wij (evt. samen met I&W) hierin een rol kunnen vervullen we daartoe bereid zijn, maar
we die op dit moment niet zien.

2) Athos
TSN zal naar verwachting de problematiek rond Athos schetsen. Hierover lopen intensieve
gesprekken, ook met het CCS-team. De problematiek zit erin dat op dit moment duidelijkheid
vanuit EZK over de marktregels voor CCS (en dan met name ten aanzien van de rol die EBN
en Gasunie bij het transport kunnen spelen) voorkomt dat Athos serieuzer kan worden en
afspraken kan maken over bijvoorbeeld het veld waar ze gaan opslaan. Die afspraken
moeten ze wel snel mee gaan beginnen, zowel om te kunnen voldoen aan de vereisten van
een transport- en opslagindicatie (onderdeel van de aanvraag SDE++) als om de doorlooptijd
van het project vanaf het moment van een afgegeven beschikking voor de SDE++ binnen de
vijf jaar te houden (een andere vereisten).

Je kunt aangeven dat:
* we deze problematiek erkennen, en hierover ook met het CCS-team binnen EZK spreken.
Het blijft echter een weerbarstig onderwerp, waarbij ook andere ministeries (met name FIN)
betrokken zijn.
* TSN niet de enige is die met deze problematiek wordt geconfronteerd. Andere partijen
moeten ook een transport- en opslagindicatie overleggen, en zullen ook afhankelijk zijn van
duidelijkheid over de marktwerking.
* het ook van belang is dat er wel de juiste waarborgen in zitten dat projecten die in de
SDE++ indienen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het reserveren van grote
hoeveelheden publiek geld is niet iets wat al te lichtzinnig moet gebeuren. Ook is het voor
TSN van belang dat niet zomaar iedereen met een wild plan kan meeconcurreren naar
middelen uit de SDE++.



1

Van: domus@minez.nl
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 16:08
Aan: )
Onderwerp: 21093596 m.b.t. Bhm E-mail Stichting Schapenduinen met afschrift over Hundreds of kilo s mercury pollution per year by Tata Steel in the 

air sea and regular sewage system is completely unacaptable for the citizens plants and animals in de IJmond
Bijlagen: DOMUS-21093596-Bhm E-mail Stichting Schapenduinen met afschrift over Hundreds of kilo s mercury pollution per year by Tata Steel in 

the air sea and regular sewage system is completely unacaptable for the citizens plants and animals in de IJmond.UDM

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als onderwerp: Bhm E-mail Stichting Schapenduinen met afschrift over 
Hundreds of kilo s mercury pollution per year by Tata Steel in the air sea and regular sewage system is completely unacaptable for the citizens plants and animals in de 
IJmond 

Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen. 

In de route zijn de volgende notities opgenomen: 
|>< 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 15:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Bijpraat TSN morgen 13:30 + stuurgroep morgen 15:00
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN + voorbereiding stuurgroep - 14 april.docx; Aanvullende 

abatement opties TSN - mogelijkheden ondersteuning door de Staat.docx

Dag  

Zie in de bijlage het document + bijlage aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het 
traject TSN zullen praten om 13:30. Daarin zit ook de voorbereiding voor de stuurgroep om 15:00. 

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 14/4 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Notitie aanvullende abatement-opties
3) Voorbereiding stuurgroep



1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project
TSN

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

• Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief
marktwerking CCS.

• Aandacht voor budgetissue
Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team onderhoudt contact met
TSN

Vergunningen 
Everest 

• Provincie vraagt TSN concreter te
worden op Roadmap+ en milieuwinst
voor behandeling PCR

• Voortgang deze maand nodig, eind
april moet dit besproken kunnen
worden in GS

• Onderzoeken of wensen provincie te
verenigen zijn met vereiste tempo
voor SDE++

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

• TSN stuurt bij start nieuw financieel
jaar de vooruitzichten, dan verder
kijken.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

 en 
andere 
additionele 
reducties 

• Aanvullende abatement:

(scope 1, nationale
reductie iets lager)

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt

• Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties

• Meer ownership I&W
• Woensdag opdrachtbespreking in

stuurgroep
Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Derde werkgroep donderdag 1 april
• Stuurgroep laatste week van april
•
• Eerste onderwerpen besproken, helpt

om regelmatig contact te hebben

• Afronden startdocument
• Voortgang komende weken op

stikstof, Roadmap+ irt PCR,
milieuvoordelen aanvullende
abatement opties

Stikstofissue • Op basis van laatste inzichten
provincie lijkt intern salderen mogelijk

• Onderzoek of knelpunt voor CO2-
reductie hiermee is weggenomen

• Gesprek organiseren of extern
salderen mogelijk is, op basis van
standpunt provincie

 

 
• EV-aspecten zijn onderzocht

• Woensdag: bespreken EV-aspecen
met 

• Daarna: bespreken EV-aspecten met

Bespreekpunten: 
• Budget SDE++
• Voortgang Athos
• Gesprek 
• Mail 
• Gewenste intensiteit betrokkenheid vanuit EZK
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2) Notitie aanvullende abatement-opties
Zie notitie inclusief gevraagde besluiten in de bijlage

3) Voorbereiding stuurgroep
Ons voorstel is dat jij de stuurgroep voorzit. Uiteraard sluiten wij aan om daarbij te ondersteunen.
Aangezien dit de eerste keer is dat de stuurgroep in deze samenstelling samenkomt, stellen we voor
dat we beginnen met een korte voorstelronde.

Hieronder wordt per agendapunt een annotatie meegegeven. 

1) Vaststellen startnotitie/werkplan
• EZK heeft dit document opgesteld op basis van input van o.a. Provincie Noord Holland. In het

document worden de doelen, scope en rollen van de werkgroep en stuurgroep vastgelegd. In een
bijgevoegde excel is een planning opgesteld, die regelmatig van een update zal worden voorzien
ten behoeve van de stuurgroep.

• Je kan de deelnemers aan de stuurgroep vragen of zij nog aanvullende wensen hebben ten
aanzien van het werkplan. I&W heeft bij monde van  vorige week aangegeven
graag zo concreet mogelijk te willen worden voor wat betreft taken en doelen van de
werkgroep; je kan haar vragen of dit document de gewenste duidelijkheid geeft.

2) Aanvullende CO2-reductie opties
• EZK heeft dit document opgesteld, en hierop input van de provincie en I&W verwerkt. Doel van

behandeling van dit stuk is om de stuurgroep een opdracht te laten geven aan de werkgroep om
deze casus in gezamenlijkheid nader uit te werken in de komende weken.

• Je kunt de context van de aanvullende opties schetsen:
o EoP bevat een ‘Base Case’ waarmee TSN aan CO2-doelen kan voldoen.
o Aanvullende opties willen we voor CO2, maar juist ook voor aanvullende

duurzaamheidsdoelen.
o Vraagt verregaande investeringen van TSN, logisch dat wij bekijken hoe we daaraan

kunnen bijdragen. Maar wel ook met elkaar goed vaststellen welke bijdrage nodig en
passend is.

o Notitie gaat meer in detail in op twee opties die TSN heeft aangedragen. TSN is daarin
op ons verzoek concreet geweest, maar met nieuwe partijen (I&W en PNH) aan tafel
natuurlijk ook goed om te kijken of er aanvullende opties zijn.

o Van enig belang dat we tempo maken: als formatie met vraag komt, kunnen we maar
beter een beeld hebben klaarliggen.

o Desondanks blijft ook meest waarschijnlijke scenario hier dat dit project is van iets
langere adem. Vraagt ook iets van capaciteit van andere deelnemers (ter achtergrond:
I&W geeft op werkvloerniveau aan moeilijk te zitten qua capaciteit, terwijl Ingeborg wel
nauw betrokken is en we ook erg graag goede input willen van I&W).

• Je kunt vragen aan de andere partijen hoe zij tegen dit project aankijken. Je kunt daarbij
benadrukken dat vertrouwen voor alle partijen nog te voet moet komen, en dat het ten
behoeve van een open discussie van belang is dat de informatie die TSN aanlevert ook
vertrouwelijk behandeld wordt.

• Je kunt vragen of alle partijen akkoord gaan met de opdracht zoals verwoord in de notitie.
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3) PCR en Roadmap+
4) Gezondheidsrapport RIVM

• Je kan de provincie vragen om te schetsen hoe de gesprekken met TSN lopen over de
aanscherping van de Roadmap+ en de PCR, en vragen om te reflecteren op het rapport van
RIVM. Naar huidige verwachting komt dat rapport overigens woensdag om half 12 naar
buiten. De onderwerpen hebben enige overlap, dus je kunt keuze bij PNH laten om het als
aparte onderwerpen te bespreken of gezamenlijk.

5) WVTTK



Aanvullende abatement opties TSN 
Aan:  
Van:  

Aanleiding 
In aanvulling op de ‘base case’ voor CO2-reductie, beschreven in de Expression of Principles, heeft 
TSN nog een aanvullend pakket aan opties geïdentificeerd voor CO2-reductie. Hiermee kan volgens 
TSN 2,2-2,5 Mton aanvullende reductie behaald worden, en ook aanzienlijke voordelen in termen 
van milieu, gezondheid, overlast en circulariteit. Er zijn echter substantiële kosten aan dit pakket 
verbonden, waarvan het niet duidelijk is dat TSN deze (in aanvulling op de kosten voor de ‘base 
case’) kan dragen en/of daarvoor de benodigde (voor)financiering van de moedermaatschappij kan 
ontvangen.  

Met deze notitie willen wij ter bespreking de opties schetsen vanuit subsidie- en 
staatssteunperspectief voor ondersteuning van de aanvullende projecten vanuit de overheid. 

NB: het is niet direct duidelijk dat er hiervoor ook middelen beschikbaar zijn, en de case moet ook 
verder onderzocht worden om tot een preciezere inschatting van de steunbehoeftes van TSN te 
komen en de technische haalbaarheid en geschetste milieuvoordelen te beoordelen. Deze notitie is 
alleen ter inventarisatie van wat mogelijk zou zijn, mocht de overheid deze opties willen 
ondersteunen en hier middelen voor vrij kunnen maken.  

Gevraagd besluit 
• Toestemming om deze casus verder uit te werken, en samen met FEZ (en I&W) te kijken naar

waar middelen vandaan zouden kunnen komen als de politieke wens bestaat om dit mogelijk te
maken.

• Toestemming om aan RVO en TSN te vragen om de casus verder uit te diepen, en een
gezamenlijk beeld te creëren van wat een redelijk niveau voor de benodigde ondersteuning zou
zijn.

• Graag horen we of jij deze casus woensdag tijdens de stuurgroep Tata Steel ook wilt toelichten
aan de provincie en aan I&W, of dat je dat liever aan ons laat.

Technische opties voor aanvullende CO2-reductie 
• In de Expression of Principles die de Staat recent met TSN heeft ondertekend is een ‘base case’

voor CO2-reductie overeen gekomen. Hiermee streeft TSN naar (tenminste) 5 Mton CO2-reductie
in 2030, voornamelijk door toepassing van CCS. TSN gaat hiermee voorbij haar proportionele
aandeel in de benodigde reductie voor de industriesector in het KA.

•
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• Inmiddels zijn de gesprekken gestart met I&W en PNH om gezamenlijk op te trekken in deze

casus. Dat leidt mogelijk tot breed inzicht in milieu-, gezondheids-, overlast- en
circulariteitsvoordelen. Mogelijk leidt dit ook tot nieuw inzichten in waar middelen voor de
financiering van deze casus vandaan zouden kunnen komen, en tot aanvullende vragen aan TSN
over het meenemen van milieu- en gezondheidsinvesteringen in deze casus.

• Eerder gaf TSN aan ook aanvullende CCS te overwegen. Inmiddels wordt dat als minder reëel
gezien. TSN geeft daarbij als belangrijkste reden de caps voor CCS, het grote beslag dat TSN nu al
op de caps legt en het daarmee beperken van de mogelijkheden voor andere industriële partijen
om reductie te behalen via CCS als TSN nog meer CCS toepast.

Financiële aspecten 
•

Mogelijkheden tot ondersteuning vanuit staatssteunperspectief 
• De warmtepomp kan ondersteund worden op twee wijzen binnen de toepasselijke

staatssteunkaders. Daarbij geldt wel dat een ex ante goedkeuring van de Europese Commissie
moet worden gevraagd gelet op de omvang van de steunbedragen. De twee wijzen:

o een incidentele subsidiebeschikking à fonds perdu tot een maximum van 30% van de
subsidiabele investeringskosten. Uitgaand van de raming van 250 miljoen aan
investeringskosten, komt dit neer op een éénmalig investeringssubsidie van 83 miljoen
euro (hetgeen ook het volledige staatssteunvoordeel is); of

o een incidentele subsidiebeschikking in de vorm van een lening tegen een verlaagde –
niet-marktconforme - rente. Uitgaand van de raming van 250 miljoen aan
investeringskosten, komt dit (mamximaal) neer op een lening van 250 miljoen zonder
zekerheden met een rentepercentage van 0 tot 1% met een looptijd van 9 tot 10 jaar.
Het staatssteunvoordeel bedraagt dan ook weer 83 miljoen euro. Deze wijze heeft vanuit
bedrijfseconomisch oogpunt de voorkeur gelet op de positieve NPV van de
warmtepomp.

•
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 09:55
Aan:
Onderwerp: RE: EOP besproken in PV EZK

Beste , 

In het EOP staan vooral inspanningstoezeggingen om de beschikbare middelen te kunnen benutten, dus in die zin zie ik niet zoveel hobbels. 
Waar ik me wél zorgen over maak, is de discussie over CCS. 
Greenpeace is destijds weggelopen uit de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, omdat ze tegen CCS zijn. (overigens heeft Joris Thijssen ooit tijdens een Industriedag 
van VNO bij Tata Steel in IJmuiden verklaard dat hij CCS voor een bedrijf als Tata Steel begrijpt). 
Doel van dit alles is om CCS alsnog tegen te houden. Joris probeert via de Kamer CCS alsnog te laten sneuvelen. Hij vergeet gemakshalve dat zonder CCS de doelen voor 
2030 niet worden gehaald en er vergaande extra klimaatmaatregelen moeten worden genomen, waarvan de kosten lang niet alleen bij de industrie terecht komen. Dat 
moet je weten als de minister zijn brief aan de Kamer gaat schrijven. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 
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From: @minezk.nl] 
Sent: Wednesday, April 14, 2021 9:28 AM 
To: @tatasteeleurope.com> 
Subject: RE: EOP besproken in PV EZK 

External email 

Hallo , 
Dank voor het bericht. Heb je een idee wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het controversieel verklaren van de EoP? 
Gr.    

Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 18:05 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: EOP besproken in PV EZK 

Beste , 

Zojuist is de EOP besproken tijdens de procedurevergadering EZK in de Tweede Kamer. 
 (PvdA) heeft verzocht om de brief van de minister en het EOP controversieel te verklaren. Zijn motivatie was: hij wil eerst een gesprek met de minister over 

nut en noodzaak van CCS. 
 (GL) merkte op dat een gesprek met de minister nu juist plaatsvindt tijdens een debat, maar dat hij een brief kan vragen van de minister om zijn motivatie 

voor steun aan Tata Steel toe te lichten, waarna in een volgende procedurevergadering alsnog over al dan niet controversieel verklaren kan worden gestemd. 
Dit voorstel is toegekend. 

Er komt dus een verzoek voor een brief van de minister. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



3

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

********************************************************************** 
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This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 10:37
Aan:
CC:
Onderwerp: Stukken en brieven RIVM gezondheidsonderzoek. EMBARGO tot 11:00
Bijlagen: Brief aan Staatssecretaris van I&W tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond.pdf; RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten 

gezondheidsonderzoek IJmond link Nivel.pdf

, 

Hierbij vinden jullie: 

 Definitieve en ondertekende brief aan staatssecretaris I&W inzake RIVM gezondheidsonderzoek. EZK en VWS krijgen ook nog een afschrift over de post, maar dat is 
extra niet meer dan een oplegger met “hierbij ontvangt u een afschrift van de brief aan de stas van I&W”.

 Het RIVM briefrapport zelf waar het om gaat. Er zit een link in naar een verkenning van het Nivel (huisartsendata). Dat hoort er ook bij. Die link wordt 11:00 live,
samen met publicatie.

 En hieronder het persbericht.
 Vanavond om 19:30 hebben we een live openbare toelichting (via teams) voor bewoners, journalisten en andere geïnteresseerden. Je kunt dus meekijken. RIVM

geeft een toelichting, Jeroen en wethouder Velsen ook en via chat kunnen mensen vragen stellen die beantwoord worden. Link: https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel

14 april 2021 

Inwoners IJmond melden meer specifieke gezondheidsklachten dan elders 
in Nederland 
Provincie en IJmondgemeenten doen appél op Den Haag: “Betere landelijke regelgeving en extra maatregelen nodig om leefomgeving in de IJmond te gezonder te maken” 

150
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e



2

In de IJmond, met onder andere Tata Steel, scheepvaart, vliegverkeer en zwaar wegtransport, komen significant meer specifieke gezondheidsklachten voor dan elders 
in Nederland. Het gaat dan vooral om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid 
en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes vaker voor.  
  
Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten. Het RIVM vergeleek huisartsgegevens uit de IJmond 
met die van andere industriële gebieden in Nederland en met het platteland. In het onderzoek is niet gekeken naar persoonlijke factoren.  
Het onderzoek laat niet alleen zien welke klachten mensen ervaren in de IJmond, maar kijkt ook naar de pieken in de luchtkwaliteit. Daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in de 
IJmond vaker matig tot onvoldoende is dan op locaties zonder industrie. Tot nu toe werd in de IJmond vooral naar gemiddelde uitstoot gekeken over langere periodes, 
maar inwoners ervaren de pieken in de uitstoot vooral als hinderlijk.  
  
Jeroen Olthof: meer nodig voor gezondheid, appél op Den Haag en Tata 
Gedeputeerde Jeroen Olthof reageert namens GS en de IJmondgemeenten op het rapport: “Dit rapport bevestigt het beeld dat inwoners al jaren hebben. We erkennen de 
zorgen van onze inwoners. De onderzoeksresultaten onderstrepen de noodzaak en het belang van een gezondere leefomgeving in de IJmond. Ik blijf me, samen met de 
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, stevig inzetten op aanscherping van de milieuvergunning en stevig toezicht en handhaving. Wij doen het maximale wat binnen 
onze mogelijkheden ligt. We constateren echter dat de regelgeving niet voldoende is. Voldoen aan de regels betekent niet automatisch dat de omgeving gezonder wordt. 
We doen daarom ook een appél op het Rijk om scherpere regelgeving op te stellen en waar nodig aanvullende maatregelen mogelijk te maken om zo gezamenlijk te 
werken aan een gezondere leefomgeving in de IJmond. En we doen ook nadrukkelijk een beroep op Tata Steel op om de ambities uit hun Roadmap+ versneld te realiseren. 
Staal hoort bij de IJmond, maar daar moet Tata wel wat voor blijven doen.” 
  
Aanleiding: grafietregens 
Het onderzoek is gang gezet naar aanleiding van de zogenoemde grafietregens van 2018 en 2019 en naar aanleiding van zorgen en vragen van omwonenden. 
  
Onafhankelijke rol RIVM 
Het RIVM werkt voor het onderzoek samen met de GGD Kennemerland, GGD Amsterdam, het NIVEL en inwoners van de IJmond. De onafhankelijke positie van RIVM is 
vastgelegd in de Wet op het RIVM. Er is een klankbordgroep opgericht waar omwonenden en experts van andere organisaties deel van uitmaken. De klankbordgroep 
adviseert de stuurgroep – bestaande uit de provincie en de gemeenten in de IJmond – over het onderzoek. 
  
Op 14 april van 19.30 uur tot 20.45 uur verzorgen RIVM, provincie en gemeente een online toelichting op het rapport, te volgen via https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel 
  
  
  
Groet, 
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Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  / 06- 
Houtplein 33  2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
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Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 1 2001 DA HAARLEM

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX ‘S-GRAVENHAGE

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

BEL/OME

Telefoonnummer ÷

@Noord-Hol land. n l

Verzenddatum

liii

Betreft: Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek lJmond

Excellentie,

Bijgevoegd vindt u het briefrapport “Tussentijdse resultaten
gezondheidsonderzoek ljmond” van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in opdracht van onze colleges
door het RIVM is opgesteld. Dit is een eerste deelrapport van het
gezondheidsonderzoek in de ljmond dat het RIVM uitvoert. Later dit
jaar volgen nog twee deelrapporten.

Onderzoeksrapport in het kort

Uit het onderzoek volgt op hoofdlijnen dat:

• De luchtkwaliteit in de ljmond vaker matig tot onvoldoende is
dan in achtergrondlocaties zonder industrie in de nabijheid;

• In de ljmond meer en vaker acute gezondheidsklachten worden
gemeld bij de huisarts en chronische aandoeningen vaker voor
komen vergeleken met het platteland en andere
industriegebieden;

• Een studie onder omwonenden (“dagboekonderzoek”) meer
inzicht zou kunnen geven of er een verband is tussen de
luchtkwaliteit, de pieken en de acute gezondheidsklachten.

Voor het onderdeel acute gezondheidsklachten heeft het Nivel in een
analyse de huisartsgegevens uit de lJmond vergeleken met die van
andere industriële gebieden in Nederland en met het platteland. Uit het
briefrapport blijkt dat in de Ii mond, waar onder andere Tata Steel
gevestigd is, statistisch significant meer acute gezondheidsklachten
voorkomen dan elders in Nederland. Het gaat dan om symptomen van
buik of maag, misselijkheid of braken, symptomen van het oog, pijn of
druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk.
Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en
diabetes vaker voor. Om de luchtkwaliteit nader in kaart te brengen is
ook gekeken naar pieken van stoffen in de lucht. Veel normen zijn
gebaseerd opjaargemiddelden, maar inwoners ervaren de pieken vooral
als hinderlijk.

1 4 APR. 2027
Kenmerk

1606307/1610498

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord-holland. n 1
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

150a

10.2e

10.2e

10.2e



2111 1606307/1610498

In de bijlage vindt u meer informatie over de aanleiding, context en
resultaten van het RIVM briefrapport.

Zorg over kwaliteit leefomgeving en gezondheid lJmond

Onze colleges delen de zorgen van de bewoners van de Ii mond over
hun gezondheid en ziet deze bevestigd in de resultaten van dit
onderzoek. Specifiek de resultaten met betrekking tot de acute
gezondheidsklachten vormen daarbij een nieuw inzicht. Dit onderwerp
is voor het eerst op grote schaal objectief inzichtelijk gemaakt voor de
IJ mond.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Wij
werken daar aan met onder andere de uitvoering van het Programma
Gezonde Leefomgeving en het Programma Tata Steel 2020 — 2050. In
dat verband roepen wij Tata Steel voortdurend op om uitstoot en
overlast in de ljmond zoveel en zo snel mogelijk te verminderen. En
samen met de Ii mond gemeenten wordt gewerkt aan een programma
Gezondheid en Luchtkwaliteit lJmond, onder andere ter uitvoering van
het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarmee spannen wij ons binnen onze
wettelijke bevoegdheden en kaders maximaal in. Dit is echter niet
voldoende.

De leefomgeving in de l]mond voldoet aan de nu geldende wettelijke
milieunormen voor bijvoorbeeld fijn stof fimmissie) en geluid. Toch is
de IJmond een zwaar belast gebied met negatieve effecten op de
gezondheid. Cumulatie van de effecten van milieubelastende
activiteiten en piekbelasting zijn hier (mede) de oorzaak van. Dit RIVM
onderzoek toont eens te meer aan dat werken aan een gezondere
leefomgeving een belangrijke en urgente opgave is.

Het is noodzakelijk dat alle betrokken overheden gezamenlijk blijven
werken aan een gezondere leefomgeving in de lJmond. We doen daarom
een appel op u om scherpere regelgeving op te stellen en waar nodig
aanvullende maatregelen mogelijk te maken. Naast de lange termijn
willen we daarbij nadrukkelijk ook de focus leggen op maatregelen die
op de korte termijn leiden tot een merkbaar gezondere leefomgeving in
de lJmond. In bredere zin voeren wij de discussie met het Rijk over de
vraag of vanuit gezondheidskundig oogpunt de huidige normstelling en
regelgeving wel voldoet in een gebied zoals de lJmond met cumulatie
van de effecten van milieubelastende activiteiten en piekbelasting.

Reactie en vervolgstappen provincie Noord-Holland en
IJ mondge mee nten

Over de oorzaken van de gezondheidsklachten laat het briefrapport
zich niet uit. Het RIVM geeft aan dat de oorzaken gezocht moeten
worden in een mix van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Wij
constateren evenwel dat de lJmond een door de industrie, weg- en
scheepvaartverkeer zwaar milieubelast gebied is. De aanwezigheid van
Tata Steel in dit gebied heeft hierin onmiskenbaar een aandeel en vormt
ook de onderscheidende factor van dit gebied ten opzichte van andere
industriegebieden.

Dit briefrapport bevestigt onze colleges in de opgave die we hebben en
de inspanningen die we gezamenlijk met andere overheden leveren om
de leefomgeving in de lJmond te verbeteren. We zetten daarbij als
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colleges voornamelijk in op het verminderen van emissies in de regio
ljmond. Dat doen wij als volgt:

Met het in november 2020 vastgestelde Programma Tata Steel
2020 - 2050 werken we, samen met de lJmondgemeenten, aan
het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van
Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de lJmond. De CD
NZKG heeft een bijbehorend Uitvoeringsijrogramma VTH Tata
Steel 2020 — 2022 opgesteld waar de provincie 2,8 miljoen euro
extra voor heeft uitgetrokken. Dit bestaat uit verschillende
acties. Zo is de beoordeling van de inventarisatie uitstoot Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in volle gang, waarbij de Inspectie
Leefomgeving & Transport (IL&T) om advies is gevraagd. De CD
NZKG houdt scherp toezicht en treedt strenger op. Bijvoorbeeld
bij de Kooksfabrieken en naar aanleiding van het incident met
zwarte sneeuw in februari.

• Met het Programma Gezonde Leefomgeving richt de provincie
zich op het creëren van een fysieke leefomgeving die gezond is
voor haar inwoners.

• Wij zijn betrokken bij het initiatief van de lJmondgemeenten, de
Cmgevingsdienst ljmond en GGD Kennemerland om te komen
tot een programma Gezondheid en Luchtkwaliteit lJmond. Met
dit (nog vast te stellen) programma zetten de lJmondgemeenten
zich in op het verbeteren van de gezondheid en luchtkwaliteit in
de ljmond, door te richten op intensivering van beleid en
concrete maatregelen op het gebied van industrie en
bedrijvigheid, woon- een leefomgeving, mobiliteit en
scheepvaart. Tevens werken de gemeenten aan de Regionale
nota gezondheidsbeleid 2021-2028 “Samen gezond in
Kennemerland”.

• Door het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de
maatregelen uit de Roadman 2030 van Tata Steel. Wij roepen
Tata Steel met klem op om de aangekondigde investering van
300 miljoen euro te concretiseren en zo snel mogelijk tot
uitvoering te brengen. Daarbij is in het bijzonder van belang
welke maatregelen bij de veel overlast gevende Kooksfabriek 2
worden genomen en vooral welke concrete resultaten de
omgeving hiervan mag verwachten.

• De CD NZKG is de procedure gestart om met een ambtshalve
wijziging van de vergunning Tata Steel te verplichten tot het
toepassen van NCx reducerende maatregelen bii de
Pelletfabriek.

• Met ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en
jaarlijkse vaststelling van een uitvoeringsplan daarbij, streven
we naar een vermindering van de uitstoot van fijn stof en
stikstofdioxide door (weg)verkeer, mobiele werktuigen,
landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens tot het niveau
van de WHC-advieswaarden in 2030.

We spannen ons hiermee binnen onze bevoegdheden en kaders
maximaal in om de leefomgeving in de lJmond te verbeteren. Het
briefrapport van het RIVM laat echter zien dat voldoen aan de
wettelijke normen niet automatisch betekent dat er ook sprake is
van een gezonde leefomgeving in dit gebied. De
onderzoeksresultaten onderstrepen de noodzaak en het belang van
een gezondere leefomgeving in de lJmond.
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Vraag aan het Rijk: Gezamenlijk werken aan een gezondere
leefomgeving

Wij zien in dit briefrapport aanwijzingen dat de inzet van alleen de
provincie en gemeenten niet genoeg zal zijn om de benodigde
gezondheidswinst te behalen: Het zorgen voor een gezondere
leefomgeving in de lJmond is niet enkel een kwestie van scherper
vergunnen, goed handhaven en Tata Steel en andere bedrijven
stimuleren om schoner te werken.

Onze colleges constateert dat jaargemiddeld de luchtkwaliteit in de
lJmond voldoet aan de geldende wettelijke normen. Een gebied als de
l]mond wordt echter gekenmerkt door zowel cumulatie van diverse
emissies als door piekbelasting die niet goed in gemiddelden tot
uitdrukking komen. Dit in de context van de korte afstand van de
industrie tot de aanwezige woningen in de lJmond. De vraag ligt daarom
voor of vanuit gezondheidskundig oogpunt de huidige normstelling en
regelgeving wel voldoet in een gebied zoals de lJmond.

Een gezondere leefomgeving in de lJmond is een gezamenlijke opgave.
De lJmond is een gebied van groot economisch belang en
werkgelegenheid waarin op een steenworp afstand van elkaar gewoond,
gerecreëerd en gewerkt wordt. Dit geeft een complexe situatie waarin
het noodzaak is dat overheden gezamenlijk optrekken. Wij moeten hier
samen met het Rijk over in gesprek om zo gezamenlijk te onderzoeken
waar normen en regels aangescherpt kunnen worden om zo te zorgen
voor een gezondere leefomgeving. De eerste goede stappen zijn in dat
kader al gezet, zoals met de ondertekening van het Schone Lucht
Akkoord (SLA). Er is echter meer nodig. De volgende vragen stellen we
aan het Rijk.

5teI normen op voor Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en cum ulatie

In de regio NZKG is de opgave groot vanwege de benodigde ruimte voor
wonen, werken, energietransitie en daarbij het belang voor een
gezondere leefomgeving in de lJmond. Door te toetsen per
milieucompartiment aan individuele normen voor ZZS wordt voorbij
gegaan aan de cumulatieve effecten voor de gezondheid.

Op basis van de ZZS uitvraag ontvangen wij net als andere bevoegde
gezagen in Nederland aanvullende informatie over ZZS emissies door
bedrijven. Normen (Maximaal Toelaatbare Risiconiveau, MTR) zijn nodig
om daadwerkelijk de gezondheidskundige duiding te kunnen geven,
voor veel ZZS ontbreekt het op dit moment aan een norm. Wij zullen
zelf bij het RIVM een MTR aanvragen voor de ontbrekende ZZS. ZZS die
voorkomen in de lJmond, en in het bijzonder ZZS die door Tata Steel
worden geëmitteerd, hebben daarbij voor ons de prioriteit.

Wij willen met het Rijk — als systeemverantwoordelijke voor het ZZS
beleid - in overleg om te komen tot cumulatieve normen voor ZZS per
stofgroep in plaats van toetsing per individuele stof. Ook hier hebben
ZZS die voorkomen in de lJmond (meer in het bijzonder vanuit Tata
Steel) voor ons de prioriteit. Het is hierbij van belang dat normen over
alle milieucompartimenten (lucht, water, bodem en afval) op elkaar
aansluiten. De inzet moet zich uiteindelijk richten op het uitfaseren van
ZZS (stofgroepen) die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu.



5111 1606307/1610498

Verder zien we specifiek voor Tata Steel dat het een fabrieksterrein
betreft met bijna 20 verschillende werkeenheden. Hoewel deze
werkeenheden allemaal worden genormeerd met de vergunning en er
voor Tata Steel ook algemene stofplafonds gelden, houdt de huidige
milieuwetgeving onvoldoende rekening met de cumulatie van
verschillende stoffen die dit oplevert.

Perk (waar mogelijk) piekbelasting verder in

De wetgeving is gericht op emissies onder normale
bedrijfsomstandigheden (Richtlijn industriële emissies) en niet op
piekbelasting (storingen, start, stop, lekkages etc.) terwijl deze emissies
ook - en soms grote - gevolgen hebben voor de leefomgeving. Wij
stellen voor om in de wet- en regelgeving scherp te kijken naar de
toegestane uitzonderingen voor piekbelastingen en waar mogelijk deze
(verder) in te perken.

Actualiseer BREF’s

Op grond van de Richtlijn industriële emissies (RIE) moet de Europese
Commissie ernaar streven de BREF’s uiterlijk acht jaar na de publicatie
van de vorige versie bij te werken. Voor Tata Steel is de BREF Ijzer &
Staal 201 2 het meest relevant. Verder is bij Tata Steel de BREF op- en
overslag uit 2006 van toepassing. In 2020 hebben wij (ambtelijk) reeds
bij het ministerie van l&W aangegeven dat wij vinden dat deze voor Tata
Steel relevante BREF’s revisie verdienen. Voor de volledigheid herhalen
wij onze vraag het Rijk om (mede) namens onze colleges er bij de
Europese Commissie op aan te dringen het proces om deze BREF’s te
actualiseren in gang te zetten, waarbij ingezet wordt op strengere
emissiegrenswaarden en het verkleinen van de ranges.

Neem (te ontwikkelen) kennis over de effecten van ultrafijn stof mee in
milieu- en gezondheidsbeleid

Uit verkennende metingen die het RIVM heeft uitgevoerd weten we dat
in de ljmond niet alleen fijn stof, maar ook ultrafiln stof verhoogd
voorkomt. De gezondheidseffecten van ultrafijn stof zijn niet goed
bekend en er zijn momenteel geen normen voor ultrafijn stof. Rond
aankomende zomer worden de resultaten van een RIVM-onderzoek bij
Schiphol verwacht dat nader inzicht moet geven in de
gezondheidseffecten. Het RIVM stelt in het briefrapport verder voor om
ultrafijn stof als “markerstof’ te hanteren voor de studie onder
omwonenden (‘dagboekonderzoek”). De kennis op het gebied van
ultrafijn stof is dus in ontwikkeling. Het is van belang om, als er meer
bekend is, te bezien wat dit betekent voor milieu- en gezondheidsbeleid
in Nederland.

Maak u sterk voor een norm voor elementair koolstof

Een ander onderdeel van fijn stof is elementair koolstof, oftewel roet
(black carbon). Dit is een schadelijk deel van onverbrande emissies van
fijn stof en bevat onder andere PAK’s. Voor elementair koolstof is nog
geen norm voor de buitenlucht (immissie) terwijl deze er wel is voor
werkplekken. Wij verzoeken u om in Europees verband u sterk te maken
voor een norm voor elementair koolstof.
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Geef een vervolg aan onderzoek geluid

Voor geluid zijn door de WHO nieuwe advieswaarden afgegeven, het
RIVM heeft hier in 2020 een rapport over aangeboden als reactie op de
motie-Schonis. Dit rapport moet op Rijksniveau een vervolg krijgen.

Aanvullende maatregelen

Maatregelen om uitstoot (emissies) te verminderen die wettelijk en
afdwingbaar zijn, worden door de veroorzaker van de uitstoot
gerealiseerd. In de lJmond investeert Tata Steel in maatregelen om de
overlast in de omgeving te verminderen. Tata Steel heeft in december
2020 hiervoor een investering van 300 miljoen aangekondigd.
Ongeveer de helft hiervan is voor een maatregel die door ons met een
ambtshalve wijziging van de vergunning verplicht wordt opgelegd
(maatregel bii de Pelletfabriek).

Als onderdeel van het Programma Gezonde Leefomgeving heeft de
provincie een Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving
complexe industrie. Deze regeling is bedoeld om een
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar bovenwettelijke maatregelen.
Voor de realisatie van grotere bronmaatregelen op de schaal van de
industrie in de lJmond is deze regeling echter niet bedoeld. Ook de bij
het SLA behorende SPUK-regeling biedt hiervoor geen soelaas. Wij
vragen het Rijk om aanvullende maatregelen mogelijk te maken voor
een gezondere leefomgeving in de Ijmond.

Gezondheid als onderdeel van de energietransitie en
verduurzaming bij Tata Steel en in het NZKG-gebied

Wij zijn positief over de stappen die Tata Steel en het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen zetten voor verdere CO2-
reductie bij Tata Steel. Dit komt tot uitdrukking in de op 30 maart 2021
bekend gemaakte ‘Expression of Principles” van EZK en Tata Steel. Het
is belangrijk om de doelen van het Klimaatakkoord te halen en het kan
op de langere termijn bijdragen aan een gezondere lJmond. Maar voor
gezondheid en een betere leefomgeving in de lJmond is op korte
termijn meer nodig.

Het briefrapport van het RIVM onderstreept voor ons opnieuw het
belang van een gezonde leefomgeving. De energietransitie en
verduurzaming kunnen een gezondere leefomgeving dichterbij
brengen. Gezondheid is daarmee naast C02 reductie een extra
argument om aan energietransitie en verduurzaming te werken bij Tata
Steel en in het NZKG gebied. Er komt veel op de ljmond af terwijl de
druk op de leefomgeving reeds hoog is. Om draagvlak voor de
energietransitie te creëren en te behouden en specifiek voor de “license
to operate” van Tata Steel zijn eerst concrete en merkbare stappen op
het gebied van gezondheid en de leefomgeving noodzakelijk.

Wij willen samen met het Rijk - als gezamenlijke overheden — en met
Tata Steel onderzoeken welke concrete maatregelen bij Tata Steel nodig
zijn voor een gezondere leefomgeving. Het gaat daarbij voor ons
nadrukkelijk ook om steun voor maatregelen die momenteel niet
wettelijk afdwingbaar zijn, maar die wel veel gezondheidswinst op
kunnen leveren. Mogelijk zijn er goede combinaties te maken waarbij
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gezondheidswinst samen gaat met de reductie van C02 of NOx (ten
behoeve van de natuur).

Wij denken met het oog op een gezondere leefomgeving in ieder geval
aan aanvullende maatregelen bij in het bijzonder de eerder genoemde
Kooksfabriek 2. En verder aan maatregelen om (fijn)stof te reduceren bij
de grondstoffenlogistiek. Tata Steel neemt binnen de investering van
300 miljoen euro weliswaar maatregelen bij de transportbanden, de
grondstoffenlogistiek blijft een grote bijdrage leveren aan de (fijn)stof
concentratie.

Afsluiting

Het briefrapport van het RIVM leidt voor onze colleges tot de volgende
hoofdpunten voor een gezondere leefomgeving in de ljmond:

1. Binnen onze bevoegdheden en kaders blijven wij maximaal
inzetten op o.a. de uitvoering van het Programma Tata Steel
2020-2050, het Programma Gezonde Leefomgeving en de
uitvoering van het SLA;

2. We verzoeken Tata Steel met klem om de aangekondigde
investering van 300 miljoen te concretiseren en zo spoedig
mogelijk tot uitvoering te brengen. Maatregelen moeten op
korte termijn tot merkbare positieve effecten leiden voor de
leefomgeving;

3. Samen met het Rijk en andere betrokkenen voeren wij de
bredere discussie over de vraag of vanuit gezondheidskundig
oogpunt de huidige normstelling en regelgeving wel voldoet in
een gebied zoals de ljmond met cumulatie van stoffen en
piekbelasting;

4. Wij doen een appel op het Rijk om aanvullende maatregelen
mogelijk te maken om tot een merkbaar gezondere
leefomgeving te komen in de ljmond.

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de ministeries van
Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

çinciesecretaris voorzitter

A.Th,H. Van DIjk

10.2e
10.2e
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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. ME. Smit

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

A.E.H. Baltus

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen,

de gemeentesecretaris,

Bijlage n

Aanleiding, context en onderzoeksresultaten

Aanbiedingsbrief RIVM, Briefrapport RIVM en analyse Nîvel

de burgemeester,

F.C. Dales

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
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BIJLAGE 1

Aanleiding & context

De zogenoemde grafietregens in 201 8/2019 zorgden voor een toename
van de zorgen van omwonenden van Tata Steel, met name in Wijk aan
Zee. De provincie Noord-Holland heeft het RIVM toen gevraagd
onderzoek te doen naar de grafietregens. De vragen en zorgen van
omwonenden van Tata Steel waren echter breder dan alleen over de
grafietregens.

Een deel van die vragen is beantwoord met het project Grafietregen en
gezondheid’ dat in de eerste helft van 201 9 is uitgevoerd. Daarnaast is
een deel van vragen beantwoord op basis van bestaande kennis. De nog
openstaande vragen heeft het RIVM samen met een klankbordgroep van
bewoners en experts in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn acht
onderzoeksopties geformuleerd, verdeeld in drie clusters. Dit
onderzoeksvoorstel van het RIVM voor het gezondheidsonderzoek in de
ljmond bestaat uit:

Cluster A:
• Depositie (neerslag van stof in de leefomgeving)
• Luchtkwaliteit en inhaleerbare fractie op ervaren (on)gezonde

dagen
• Acute gezondheidsklachten

Cluster B:
• Eten uit de moestuin / bramen uit de duinen / dierljke

prod ucten
• Biomonitoring bloedwaarden

Cluster C:
• Vervolgonderzoek grafietregen
• Chronische klachten
• Angst en stress

Op 1 S oktober 201 9 hebben wij het RIVM opdracht gegeven om te
starten met een voorbereidend “basisonderzoek” op basis van het
onderzoeksvoorstel (1 278459/1 278460). In maart 2020 heeft het RIVM
samen met de klankbordgroep van bewoners en experts advies
uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek. De provincie
Noord-Holland en de ljmondgemeenten hebben dit advies in april 2020
1 op 1 overgenomen en het RIVM opdracht gegeven om verder
onderzoek te doen naar de onderwerpen uit Cluster A
(1285438/1400167).

Dit briefrapport “Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek
lJmond” bevat tussentijdse resultaten met betrekking tot twee
onderwerpen uit cluster A, te weten luchtkwaliteit en inhaleerbare
fractie op ervaren (on)gezonde dagen en acute gezondheidsklachten.
Het briefrapport bestaat uit drie onderdelen, deze zijn hierna onder
“onderzoeksresultaten” beschreven.

Rond de zomer van 2021 verwacht het RIVM het deel van het
gezondheidsonderzoek uit cluster A dat ziet op depositie (neerslag van
stof in de leefomgeving) te kunnen opleveren. In het najaar van 2021
volgt naar verwachting een vervolg op het onderdeel “Luchtkwaliteit en

150b
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inhaleerbare fractie op ervaren (on)gezonde dagen waarmee door bron-
en patroonherkenning wordt getracht verder inzicht te krijgen in de
bijdragen van verschillende emissiebronnen aan de concentraties van
stoffen in de lucht die mensen kunnen inademen.

Onderzoeksresultaten

Tussentijdse resultaten luchtkwaliteit op ervaren (on)gezonde dagen

Uit het briefrapport van het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit vaker matig
tot onvoldoende is in de ljmond dan op achtergrondlocaties waar geen
industrie in de omgeving aanwezig is. In de omgeving van Tata Steel
komen vaker hogere concentraties fijn stof (PM1 0) voor dan in delen
van Nederland zonder zware industrie. Dit geldt zowel voor de
daggemiddelde als uurgemiddelde PM1 0 fijnstofconcentraties. Dit laat
zien dat de Ii mond een relatief zwaar belast gebied is. Met name
bepaalde groepen (kinderen, ouderen, mensen met luchtwegklachten)
kunnen hier gezondheidseffecten van ondervinden, zo schrijft het RIVM.

Voor dit onderzoek is fijn stof gekozen als graadmeter voor de
luchtkwaliteit. Fijn stof wordt op verschillende plekken in de ljmond
gemeten en er is veel bekend over de effecten ervan op de gezondheid.

Acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen in de Umond

Het Nivel heeft voor een breed scala aan acute gezondheidseffecten en
een aantal chronische aandoeningen verkend of deze in de lJmond
meer, minder of evenveel worden gepresenteerd aan de huisarts,
vergeleken met regio’s in Nederland met evenveel industrie
(controlegebied industrie’) en regio’s met weinig tot geen industrie
(controlegebied ‘platteland’).

De resultaten van het Nivel laten zien dat in de l]mond relatief veel
acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen vaker
gerapporteerd worden bij de huisartsen vergeleken met de
controlegebieden. Deze klachten zijn bijvoorbeeld misselijkheid,
symptomen van het oog, hoofdpijn, benauwdheid, jeuk en pijn op de
borst. Chronische aandoeningen van het hart, diabetes en longkanker
worden rondom het industriegebied l]mond vaker gediagnosticeerd dan
elders en Chronische Obstructieve Long Ziekte (COPD) wordt in de
ljmond vaker gediagnostiseerd dan op het platteland. Deze symptomen
en aandoeningen betreffen meerdere orgaansystemen: onder meer
luchtwegen, maag-darmkanaal, huid, hart en vaten.

Aan eerdere bevindingen van onderzoeken uitgevoerd door RIVM en
GGD wordt toegevoegd dat het om relatief veel symptomen gaat die
statistisch significant vaker voorkomen. Dit geldt zeker voor de
vergelijking met industrieel gebied elders. De analyse laat ook zien dat
meerdere symptomen en aandoeningen in de regio ljmond niet vaker
(ziekte van Hodgkin, leukemie) of zelfs minder vaak (bronchitis, astma
bij volwassenen) worden gezien door de huisarts.

Het RIVM benadrukt dat dit onderzoek géén antwoord geeft op de vraag
wat de oorzaak is van de gezondheidsklachten. Het RIVM geeft aan dat
bij het ontwikkelen van gezondheidsklachten verschillende factoren een
rol spelen. In de lJmond zijn in potentie de aanwezigheid van zware
industrie als Tata Steel met daaraan gerelateerde emissies, wegverkeer
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en scheepvaart van invloed op de gezondheid. Ook persoonlijke
factoren zoals aanleg, leefstijl en beroep spelen een rol in de
ontwikkeling van gezondheidsklachten.

Haalbaarheidsstudie panelstudie (dagboekondetzoek)

Het RIVM geeft aan dat een studie onder omwonenden meer inzicht zou
kunnen geven of er een verband is tussen de luchtkwaliteit en de acute
gezondheidsklachten. Omwonenden zouden hiervoor langere tijd in een
dagboek kunnen bijhouden op welke dagen zij bepaalde klachten
hebben. Volgens het RIVM is zo een onderzoek haalbaar. Als
uitkomstmaten dienen ten minste dagelijks zelf gerapporteerde
luchtwegklachten, geurhinder en longfunctie meegenomen te worden.
Om de acute gezondheidseffecten te relateren aan stoffen in de lucht
worden de volgende componenten voorgesteld: fijn stof PM1 0 en
PM2,5, ultrafijn stof en een component die kan dienen als markerstof
voor de emissies van het Tata Steel terrein.
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Dag , 

Zie in de bijlage het document aan de hand waarvan we je morgen weer door de voortgang van het traject TSN 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 14/4 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Voorbereiding progress meeting
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1) Voortgang op issues met TSN
Issue Voortgang Vervolgstappen 
Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

• Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar.

• Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project
TSN

• Zorg over concurrentie voor CCS caps
in de SDE++ dit jaar

• Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP

• Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief
marktwerking CCS.

• Discussie budget
• Stapelen mogelijk maken

Vergunningen 
infra 

• Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning

• CCS-team onderhoudt contact met
TSN

Vergunningen 
Everest 

• Provincie vraagt TSN concreter te
worden op Roadmap+ en milieuwinst
voor behandeling PCR

• Voortgang deze maand nodig, eind
april moet dit besproken kunnen
worden in GS

• Onderzoeken of wensen provincie te
verenigen zijn met vereiste tempo
voor SDE++

Financiën • Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

• TSN stuurt bij start nieuw financieel
jaar de vooruitzichten, dan verder
kijken.

• Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten

• Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken

 plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 

• Aanvullende abatement:

• I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt
• Stuurgroep heeft opdracht akkoord

gegeven

• Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties – volgende stap
meeting TSN met I&W en PNH

• Meer ownership I&W

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

• Derde werkgroep donderdag 1 april
• Stuurgroep laatste week van april
•
• Eerste onderwerpen besproken, helpt

om regelmatig contact te hebben

• Afronden startdocument
• Voortgang komende weken op

stikstof, Roadmap+ irt PCR,
milieuvoordelen aanvullende
abatement opties

Stikstofissue • Op basis van laatste inzichten
provincie lijkt intern salderen mogelijk

• Onderzoek of knelpunt voor CO2-
reductie hiermee is weggenomen

• Gesprek organiseren of extern
salderen mogelijk is, op basis van
standpunt provincie

 

 
• EV-aspecten zijn onderzocht

• Woensdag: bespreken EV-aspecen
met 

• Daarna: bespreken EV-aspecten met

Bespreekpunten: 
• Discussie budget SDE++ & hoeveelheid indieners CCS
• Opzetten gezamenlijk omgevingsplan en ownership I&W
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2) Voorbereiding progress meeting
Voor de progress meeting staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• RIVM-rapport
• Budget SDE++
• Geüpdatete business case
• Athos meeting

RIVM Rapport 
• Je kan vragen hoe TSN de reacties ziet op het RIVM rapport. Daarbij kan je vragen hoe hun

contact hierover met de gemeenten en de Provincie Noord-Holland loopt.
• Je kan aangeven dat wij ons best doen om de respons vanuit de overheid zoveel mogelijk

gecoördineerd te laten verlopen via de werkgroep en stuurgroep, uiteraard met respect voor
ieders (verschillende) rollen.

• Je kan (indien daartoe aanleiding is) nog eens aangeven dat de volgende stappen erg belangrijk
zijn: de concretisering van de Roadmap+ moet leiden tot merkbare resultaten voor de
omgeving, en dit moet ook helder en uitgebreid gecommuniceerd worden met de omgeving.

• Je kan aangeven dat wij positief staan tegen een omgevingstraject van TSN, PNH, gemeenten
en het Rijk, mits de andere betrokken overheden daar ook voor zijn. Je kan aangeven dat een
gezamenlijk doel zou moeten zijn om I&W hier nauw bij te betrekken, en dat wij daartoe ook
pogingen doen.

SDE++-budget 
• Zoals vorige week besproken heeft TSN aangegeven dat het budget voor de SDE++ knellend is dit

jaar. Hun project overschrijd mogelijk de 5 miljard euro dat als budget gereserveerd is voor de
SDE++-ronde in 2021.

• TSN heeft intern nog niet alle consequenties goed doorgesproken met de hogere legerleiding. Er
wordt over verschillende opties nagedacht, waaronder het splitsen van projecten in meerdere
jaren.

• Je wordt geadviseerd geen druk te zetten op een oplossing, maar eerst het proces aan TSN
intern te laten. Desgevraagd kan je aangeven dat het budget eind februari al gepubliceerd is,
en dat TSN uiteindelijk over de bedragen gaat waartegen ze een indiening doet.

Niet om te communiceren: 
• De laatste signalen uit RVO zijn dat er dit jaar mogelijk nog een aantal andere grotere partijen

een SDE++-aanvraag voor CCS zal indienen. Dit zou sterke concurrentie voor de middelen dit
najaar kunnen betekenen, en ook dat er geen mogelijkheid zal zijn om SDE++ voor CCS aan te
vragen in 2022.

• Mede naar aanleiding van deze signalen is het inzicht nu dat de projectenpijplijn voor de SDE++
2021 veel groter is dan eerder verwacht ten tijde van het vaststellen van het budget. Samen met
K&E werken we eraan om dit inzichtelijk te maken voor DG K&E en DG B&I, zodat een open
gesprek over het eventueel ophogen van het budget en de consequenties daarvan mogelijk
wordt.



Geüpdatete business case 
• Tata heeft aangegeven woensdag nieuwe financiële cijfers te kunnen delen met ons. Eerder was

de inschatting dat dit niet tot grote veranderingen leidt.
• We hebben de cijfers nog niet kunnen bestuderen.
• Je kan (ook indachtig het gesprek met Jacqueline Kramer) aangeven dat het van belang is dat

transparant wordt gecommuniceerd over de cijfers met de daarvoor klaarstaande teams
binnen EZK. De cijfers zouden al veel eerder komen, en zijn heel vaak naar achter geschoven in
de tijd. Dit leidt ertoe dat wij minder geloofwaardig kunnen optreden als beoordelaar van de
vraag of de verzoeken om hulp vanuit TSN gegrond zijn.

• Bespreking in de progress meeting is in orde, maar veel belangrijker lijkt om de experts (Erik
Wilders en zijn team, RVO) naar de cijfers te laten kijken.

Athos meeting 
• TSN wil graag spreken over de Athos-stuurgroep, die direct op de progress meeting aansluit.
• Je kan vragen wat voor TSN belangrijk is om uit de Athos-stuurgroep te halen.
• Je kan aangeven dat wat ons betreft het belangrijkste resultaat zou moeten zijn dat het Athos-

collectief (inclusief TSN) scherp en in gezamenlijkheid schetst hoe het de weg voorwaarts ziet
richting een SDE++-aanvraag dit jaar. Indien daarbij nog knelpunten zijn die de overheid niet in
beeld heeft, dan is het van belang dat die nu heel snel inzichtelijk worden gemaakt, gegeven de
korte tijdslijnen.

• Bij het gesprek zitten ook de CCS-collega’s van EZK (Ruud Cino, Joelle Rekers) met wie we
steeds nauwer optrekken. Je kan aangeven dat dit daarmee ook een kans is voor Tata Steel om
eventuele zorgpunten direct aan hen over te brengen.
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Van:
Verzonden: woensdag 28 april 2021 15:52
Aan: Vijselaar, F.W. (Focco)
CC:  

Onderwerp: Tabel knelpunten Athos richting indiening SDE++ dit najaar + voorbereiding voor gesprek met 
 morgen

Bijlagen: Bespreeknotitie voortgang Athos en marktordening CCS.docx

Dag Focco,  

Eerder had je bij Marten het verzoek ingediend voor een overzicht van de knelpunten die spelen rond Athos voor 
indiening in de SDE++ dit najaar. Hieronder een kort overzichtstabelletje.  

Daarnaast in de bijlage de notitie die we samen met K&E hebben voorbereid voor jouw overleg met  
morgenochtend (hebben we ook naar  gestuurd voor in Ibabs.). We hebben zelf initiatief in discussie 
marktorde CCS naar ons toegetrokken, omdat het (te) lang duurde voordat we tot beslissingen kwamen waardoor 
meerdere projecten mogelijk tegen vertraging op zouden kunnen lopen. Wij zijn het eens met AEP en K&E over de 
adviezen in de notitie, als jij en r het hier morgen ook mee eens zijn dan kan Athos hiermee (uiteraard 
onder voorbehoud van politieke besluitvorming) voorlopig goed mee uit de voeten, zo bleek uit ons overleg vorige 
week.  

Heb jij in aanvulling op onderstaande tabel en bijgaande notitie nog behoefte aan voorbereiding voor je gesprek 
morgen met ? Laat maar weten, ben ook vanavond nog bereikbaar.  

Groet, 
Bas 

Issue  Acties TSN  Acties EZK 

Bij de SDE++ wordt een 
transport‐ en opslagindicatie 
gevraagd.  

Zorgen dat in Athos‐verband 
zo snel mogelijk wordt 
gesproken met aanbieders van 
opslaglocaties. 

Duidelijkheid geven over 
structuur waarin Athos verder 
kan door 1) brief marktwerking 
en 2) duidelijkheid geven aan 
EBN over participatie. 

Duidelijkheid geven over 
vereisten voor transport en 
opslag‐indicatie, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met 
bovenstaande knelpunten. 

Tempo houden in ‘brede 
gebiedsverkenning’ infra  

Het totale budget van de 
SDE++ 2021 is mogelijk 
onvoldoende om de aanvragen 
die dit jaar in voorbereiding 
zijn en die een 
kosteneffectieve bijdrage aan 
het klimaatakkoord kunnen 
leveren, waaronder die van 
TSN, te accommoderen. 

Zorgen voor een scherpe 
bieding tegen zo laag 
mogelijke kosten en een 
realistisch volume. 

Discussie over budget en 
projectenpijplijn intern voeren, 
eventueel aanpassen budget 
SDE++ dit najaar. 

Mogelijkheden onderzoeken 
om ‘stapelen’ aanvragen in 
categorie CCS mogelijk te 
maken, waardoor TSN voor 
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Mogelijk is zelfs project TSN al 
groter dan totale budget.  

Everest zowel in 2021 als in 
2022 kan aanvragen. 

De aanvraag van TSN is zo 
groot dat de cap voor CCS voor 
de industrie (7,2 Mton) icm de 
al toegekende beschikkingen 
voor Porthos overschreden 
wordt, en dat deze niet 
volledig onder de cap voor 
elektriciteit (3 Mton) past. 

Regeling aanpassen waardoor 
indiening onder beide caps 
mogelijk is, cf. intenties 
klimaatakkoord en besluit 
minister. 

Voor indiening in de SDE++ 
moeten verschillende 
vergunningen zijn 
aangevraagd.  

Tijdig afronden van de MER 

Concretiseren plannen 
beperken overlast, schade aan 
milieu en gezondheid. 

In gesprek blijven met PNH 
over PCR en met alle partijen 
over verbeterplan overlast, 
gezondheid, milieu  

TSN moet op het moment van 
afgeven van de beschikking 
binnen vijf jaar het project 
kunnen realiseren. RVO zal het 
project hierop beoordelen bij 
de aanvraag. Op dit moment 
heeft RVO twijfels bij het 
vermogen van TSN om dit tijdig 
te realiseren.  

Versnellen op alle kritische 
stukken: gesprekken met 
banken, subsidieaanvraag IF, 
aanvraag vergunningen 
everest, realisatie Athos.  

Versnellen op alle kritische 
stukken: infra Athos 
(marktordening en 
vergunningen), ondersteuning 
TSN bij aanvragen banken en 
instrumentarium. 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bespreeknotitie voortgang Athos en marktordening CCS 

Aanleiding 
De partijen van Athos en Tata Steel willen, net zoals verschillende andere spelers op de CCS-markt, 
graag haast maken met de ontwikkeling van infrastructuur voor de opslag van CO2-uitstoot in het 
Noordzeekanaalgebied. Dit ligt op het kritieke pad voor zowel een SDE++-aanvraag dit najaar als de 
ontwikkeling van het project zelf, en daarmee voor de mogelijkheden voor Tata Steel Nederland om 
de CO2-heffing voor te blijven en de centrale van Vattenfall op het terrein snel te sluiten. 

De aankomende Kamerbrief over de marktordening voor CCS moet duidelijkheid geven over de 
rollen van EBN en Gasunie, het liefst voor alle projecten (dus niet alleen voor Athos). Met deze 
notitie willen wij u graag ter interne afstemming de belangrijkste beslispunten voorleggen. Mede op 
basis hiervan zullen wij de Kamerbrief nader uitwerken en die op zo kort mogelijke termijn aan u 
voorleggen.  

Advies 
1. Wij adviseren u om zowel Gasunie (in haar vrije ruimte) als marktpartijen toe te staan CCS

infrastructuur te ontwikkelen;
2. Wij adviseren u om bij het vaststellen van de marktordening voor CCS aan te geven dat EBN in

alle opslagvelden moet participeren, maar dat het kabinet nog nader terugkomt op de vraag of
dat ook voor een specifiek percentage moet zijn en of dat risicodragend moet zijn;

3. Wij adviseren u EBN toe te staan door te gaan met deelname aan de FEED-studies ten behoeve
van de ontwikkeling van Athos; en

4. Wij adviseren u dit informeel alvast aan EBN en Gasunie te communiceren, uiteraard onder
voorbehoud van politieke besluitvorming.

Kernpunten 
Hieronder gaan wij eerst in op waarom hierover op korte termijn een beslissing nodig is. Daarna 
onderbouwen we adviezen 1-4.  

Waarom nu beslissingen nodig? 
• Duidelijkheid over de rol voor Staatsdeelnemingen vormt een knelpunt op het kritische pad voor

de verdere ontwikkeling van Athos/CCS infrastructuur en daarmee voor tijdige start van CO2-
afvang door Tata Steel, omdat:

o naar verwachting vanaf de jaren 2027/2028 de CO2-heffing tot hoge kosten voor Tata
Steel zullen leiden;

o bij de beoordeling van de aanvraag voor de categorie CCS in de SDE++ dit najaar RVO zal
beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat het project binnen vijf jaar tot realisatie kan
komen en bij de beoordeling ook een transport- en opslagindicatie zal vragen;

o dit jaar een run op de beschikbare subsidie onder de ‘caps’ voor CCS verwacht wordt
(over dit punt wordt u separaat geadviseerd, ook in relatie tot de voorziene
projectenpijplijn en het budget voor de SDE++ dit najaar);

o de doorlooptijden van vergunningen, aanbestedingen en bouw dusdanig lang zijn dat het
tijdpad om in 2027 te kunnen starten met afvang bij Tata Steel ambitieus zijn; en

o Athos aangeeft dat het duidelijkheid nodig heeft over de ruimte voor de rollen van
Gasunie en EBN voordat het volgende stappen kan zetten in contractuele
onderhandeling met operators van de velden voor opslag.
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1. Onderbouwing toestaan Gasunie en marktpartijen infra te ontwikkelen
• CCS is een belangrijke (overgangs)technologie in de verduurzaming van de in Nederland

gevestigde industrie en essentieel voor Nederland om haar CO2-reductiedoelstelling voor 2030
te behalen. Bij de ontwikkeling van de infrastructuur voor het transport van CO2 is het van belang
verschillende publieke belangen te borgen: (i) duurzaamheid (met name het tempo waarmee de
klimaatdoelen worden gehaald), (ii) de betaalbaarheid van de energietransitie; (iii) de ruimtelijke
inpassing van de infrastructuur.

• Wij adviseren om zowel marktpartijen als Gasunie (binnen de kaders van de huidige gaswet, dat
wil zeggen zolang Gasunie marktconform en niet marktverstorend opereert) toe te staan deze
infrastructuur aan te leggen en te exploiteren. Hieronder zullen wij per geïdentificeerd publiek
belang aangeven hoe wij denken dat dit gediend wordt in de voorgestelde constructie.

o Tempo van de ontwikkeling van CCS
Met de stappen die Aramis (Total/Shell-consortium)  de afgelopen periode gezet heeft
op de markt voor infrastructuur voor CCS-transport, is er meer tempo in de ontwikkeling
van infrastructuur gekomen. De partijen worden door onderlinge concurrentie
gedwongen om vaart te houden in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Aramis heeft
tevens beschikbare velden om CO2 in op te slaan, terwijl Athos nog zoekende is. Aan de
andere kant uit TSN als potentieel grootgebruiker van de infrastructuur een voorkeur
voor een staatsdeelneming als aanbieder om (gepercipieerde) grote afhankelijkheden
van concurrenten te voorkomen. Geen van de huidige projecten hoeft in de voorgestelde
constructie vertraging op te lopen; die vertraging is er wel indien Gasunie (Athos) dan
wel Aramis verboden wordt om verder te gaan met de lopende projecten.

o Kosten
Met het oog op de kosten lijkt het het beste om zoveel mogelijk partijen op de markt te
hebben, en in elk geval concurrentie om de markt te laten plaatsvinden. De grip op de
subsidiehoogte vindt plaats via de werking van de SDE++

o Ruimtelijke inpassing
De ruimtelijke inpassing kan beter geborgd worden via de bestaande middelen (zoals de
Rijkscoördinatieregeling). Dit systeem opereert onafhankelijk van de vraag of de
initiatiefnemer een staatsdeelneming is of niet. Efficiënte inpassing staat daarbij voor het
Rijk centraal. Aramis lijkt daar goed op in te spelen met de ontwikkeling van de aanleg
van de trunkline op zee.

Advies: Gasunie kan blijven participeren in haar vrije ruimte, maar krijgt geen taak toebedeeld. 
Marktpartijen kunnen deelnemen op de markt voor CCS. Deze verwachting is ook uitgesproken bij 
het uitbrengen van de Rijksvisie marktontwikkeling energietransitie (juni 2020).  

2. Onderbouwing participatie door EBN in alle opslaglocaties
• Bij de opslag van CO2 spelen dezelfde publieke belangen, maar is daarop aanvullend de veiligheid

van de opslag een belangrijke rol. Daarbij kan deelname door EBN helpen:
o Veiligheid & daarmee geassocieerde kosten

Veiligheid is in principe geborgd via toezicht van SODM. Echter, er zijn drie redenen
waarom participatie door EBN dit belang verder kan dienen.
1) Na een periode van ten minste 20 jaar na de sluiting van de opslaglocatie gaat de

verantwoordelijkheid voor het langetermijnbeheer over van de exploitant op de
staat. Op dat moment kan het prettig zijn (blijkt ook uit eerdere ervaringen met
offshore installaties) dat het aan een partij wordt overgedragen die kennis heeft van
de opslaglocatie en putten.



2) Participatie door een publieke partij kan helpen bij het draagvlak en het duidelijk
communiceren naar het bredere publiek dat de staat alles gelegen is aan een veilige
ontwikkeling van CO2-opslag.

3) Participatie door EBN geeft nader inzicht in ontwikkelingen bij operators. Omdat het
gaat om grote infrastructuur die op termijn ook tot bijvoorbeeld vragen over
decommissioning zullen leiden, is het (zeker in de beginfase) van belang om goed te
kunnen volgen welke beslissingen de operators nemen ten aanzien van bijvoorbeeld
de reserves die worden aangehouden voor risico’s, beslissingen over continuïteit van
de opslag, etc. Ook hiervoor blijkt uit ervaring dat publieke participatie vanaf het
begin helpt.

Waarom nog geen beslissing over percentage deelneming en risicodragend kapitaal? 
• Huidige inschatting op basis van gesprekken is dat alle partijen (ook Athos) verder kunnen in de

contractonderhandelingen over de velden voor opslag als duidelijk is dat EBN verplicht zal
participeren, ook als pas op een later moment de exacte voorwaarden waaronder die participatie
plaatsheeft worden gecommuniceerd.

• Het is nog niet duidelijk of het nodig is EBN voor de hierboven omschreven vrij beperkte rol
risicodragend deel te laten nemen, en zo ja, voor welk percentage. W&O geeft aan dat voor het
publieke belang 3) zoals hierboven beschreven het van belang is dat EBN ook risicodragend
participeert – alleen zo komen alle relevante ontwikkelingen snel boven tafel.

• AEP en WJZ geven aan dit belang minder te zien, omdat ze vinden dat dit geborgd is met het
kader voor vergunningverlening en toezicht door SodM. Het is niet de bedoeling dat EBN
commerciële beslissingen kan maken door haar eventuele verplichte deelname in velden
vanwege de veiligheid. De ontwikkeling van het marktinitiatief Aramis staat in concurrentie met
een project als Athos. Met het oog op de mededinging is een dubbelrol van EBN niet aan te
raden.

• Wanneer gekozen wordt voor risicodragend deelname van EBN is het nadeel dat marktpartijen
gemakkelijk risico’s bij de overheid kunnen neerleggen, terwijl een van de voordelen van de
aanwezigheid van marktpartijen juist is dat zij de risico’s op zich nemen. Daar staat tegenover dat
een voordeel van risicodragende deelname van EBN inhoudt dat een deel van de door de staat
verstrekte subsidie weer terug komt bij de staat, en dat deelname door de staat mogelijk ook
leidt tot een lagere gepercipieerde risico’s door de markt. Ook ontvangt de staat op deze manier
inkomsten voor het risico dat het opslaan van buitenlandse CO2 (mocht hiervoor gekozen
worden) met zich meebrengt.

• Vanuit het oogpunt van draagvlak kan het risicodragend deelnemen van EBN zowel positief als
negatief uitpakken. Positief omdat de staat laat zien dat de veiligheid bij de ‘omstreden’ CCS
techniek voorop staat. Negatief omdat het risicodragend deelnemen in CCS trajecten de prikkel
vergroot om CCS blijvend te stimuleren, terwijl CCS expliciet als overgangstechniek is weggezet.
Dit alles vergt een zorgvuldige afweging.

Advies: EBN krijgt een taak om in alle opslaglocaties te participeren, maar voor welk percentage en of 
dit ook risicodragend zal zijn wordt nog nader besloten.  

3. EBN toestaan deelname FEED-studies
• Op dit moment neemt EBN als onderdeel van Athos deel aan de FEED-studies voor het aanleggen

van een pijplijn in het Noorzeekanaalgebied. De FEED-studies moeten hoe dan ook plaatsvinden
voor een daar aan te leggen pijplijn, en zouden vertraging oplopen op het moment dat EBN zich
daar nu uit terug zou trekken.



• Op de lange termijn is geen directe rol voorzien voor deelname van EBN bij de aanleg van
infrastructuur onshore. Voor de korte termijn is het voor de voortgang echter het beste om EBN
wel toestemming te verlenen door te gaan met deelname aan de FEED-studies. Het gaat voor
EBN om relatief kleine kosten (enkele miljoenen euros) waarvoor ook al subsidiemiddelen zijn
gereserveerd in de klimaatenvelop.

• U wordt geadviseerd het voornemen tot dit besluit aan EBN te communiceren, en daarbij ook
aan te geven dat u zich nog moet beraden op een rol voor EBN onshore op de lange termijn,
maar dat EBN er dus ook rekening mee moet houden dat de rol na de FEED-studies ophoudt.

4. Communicatie naar EBN en Gasunie
• Politieke besluitvorming is nodig op in ieder geval punten 1 en 2 van dit advies. Echter, indien u

met deze punten instemt, wordt u geadviseerd dit te (laten) communiceren met EBN en Gasunie
als voorgenomen besluit onder voorwaarde van politieke instemming. Gegeven de tijdsdruk die
de partijen ervaren richting de indiening voor de SDE++ dit najaar, is het van belang om hen goed
aangesloten te houden bij de voortgang in het interne denken. Daarnaast geeft dit de partijen de
kans nog eventuele aanvullende argumenten aan te dragen die bij besluitvorming moeten
worden betrokken.
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 18:05
Aan:
CC: )
Onderwerp: EOP besproken in PV EZK

Beste , 

Zojuist is de EOP besproken tijdens de procedurevergadering EZK in de Tweede Kamer. 
Joris Thijssen (PvdA) heeft verzocht om de brief van de minister en het EOP controversieel te verklaren. Zijn motivatie was: hij wil eerst een gesprek met de minister over 
nut en noodzaak van CCS. 
Tom van der Lee (GL) merkte op dat een gesprek met de minister nu juist plaatsvindt tijdens een debat, maar dat hij een brief kan vragen van de minister om zijn motivatie 
voor steun aan Tata Steel toe te lichten, waarna in een volgende procedurevergadering alsnog over al dan niet controversieel verklaren kan worden gestemd. 
Dit voorstel is toegekend. 

Er komt dus een verzoek voor een brief van de minister. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0)  
M: +31 (  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 
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Follow us: 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 17:40
Aan:
CC:
Onderwerp: Enkele vragen over coördinatieregeling Everest

Beste , 

Ik ben vooruitlopend vast aan de slag met de voorbereidingen voor een besluit over de provinciale coördinatie regeling Everest. Van Tata Steel heb ik de formele melding 
als start van de MER procedure, daarin staat dat ze het een goed idee vinden om de coördinatieregeling toe te passen. Volgens mij is het belangrijkste argument dat het 
anders (bij beroep) heel moeilijk wordt om aan de SDE++ subsidie te voldoen. Deze argumentatie komt echter niet naar voren in de MER melding. Het is wat vreemd dat wij 
dat dan naar voren brengen. Een ander punt is de samenhang met Athos (planning), maar ook dat komt niet heel duidelijk naar voren in de MER melding. 3 vragen aan 
jullie: 

1. Ik kan Tata Steel vragen om een brief waarin ze deze argumentatie weergeven (formeel verzoek tot aanvraag PCR en onderbouwing), maar het is voor een groot
deel nu eenmaal de subsidievoorwaarden zoals die in de SDE++ zitten en Athos/CO2 opslag op zee is ook eigenlijk niet helemaal des Tata. Dus twijfel of zo een
verzoek aan Tata dan wel de meest geëigende weg is. Wat denken jullie?

2. Er is nergens een goede planning van opslag op zee/Athos waar ik naar kan verwijzen (in een brief of in een openbaar stuk). Daardoor blijft de argumentatie van
samenhang met Athos procedure deels minder goed vatbaar. Kunnen jullie mij daar aan helpen? Toch opnemen in een verzoek zoals bij punt 1 kan ook, maar weet
niet of dat helemaal van Tata Steel is.

3. Zijn de subsidievoorwaarden (met die deadline van 21 september 2021) openbaar vindbaar? Dan verwijs ik daar naar.

Verder heb ik de argumenten voor toepassen PCR nu als volgt geformuleerd in de conceptstukken voor PS. Als jullie daar nog suggesties bij hebben hoor ik het ook graag: 

**Argumenten tot toepassen PCR** 

Coördinatie  
Door het toepassen van de PCR wordt de procedure gecoördineerd. Dit stroomlijnt de procedures, ontwerpvergunningen van de betrokken bevoegde gezagen (provincie 
Noord-Holland en Rijkswaterstaat) worden tegelijk ter inzage gelegd en als één besluit beschouwd. Het onderdeel planologisch strijdig gebruik ligt ook bij de provincie 
(VVGB via Provinciale Staten), de gemeente Velsen hoeft hier geen apart proces voor te doorlopen.  

Aansluiten bij CO2 opslag op zee project 
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CO2 afvangen met Everest is alleen zinvol als het ook kan worden opgeslagen. Dat verloopt via CO2 opslag op zee. Het ministerie van EZK is daarvoor het bevoegde gezag. 
EZK past daarbij van rechtswege de Rijks coördinatieregeling toe (RCR). De RCR is vergelijkbaar met de PCR.  

Door toepassen van de PCR sluiten de doorlooptijden van de vergunningverlening voor Everest en voor CO2 opslag op zee zoveel als mogelijk op elkaar aan omdat ze beide 
in hetzelfde regime van beroep vallen (zie “beroepsmogelijkheden” op de vorige bladzijde). De kans dat Everest en een bijbehorende project voor CO2 opslag op zee kort 
op elkaar worden opgeleverd wordt dan groter. Dit is efficiënter, het één kan immers niet zonder het ander opstarten.  

Subsidievoorwaarden SDE++ 
Voor de financiering van Everest wil Tata Steel een beroep doen op de SDE++ subsidieregeling van EZK. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieronde van 2021 
moet Tata Steel vóór 21 september 2021 een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag in 2022 is (in theorie) ook mogelijk, maar dan is er waarschijnlijk onvoldoende 
subsidie beschikbaar en levert een jaar vertraging op. Met betrekking tot de vergunning en de PCR zijn twee subsidievoorwaarden van belang:  

1. Er is een vergunning aangevraagd bij het bevoegde gezag.
2. Binnen vijf jaar na toekenning van de subsidie moet er daadwerkelijk CO2 worden afgevangen (en opgeslagen).

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen doorloopt Tata Steel nu de MER en vergunningaanvraagprocedure. Waar nodig in afstemming met de OD NZKG. Dit moet rond 1 
september 2021 leiden tot een vergunningaanvraag. 

De tweede subsidievoorwaarde betekent voor een complex project als Everest een ambitieus tijdspad. In die vijf jaar moet alles gebeuren: Vergunningverlening, interne 
besluitvorming, verdere financiering, verder ontwerp, bouwen, testen en in gebruik nemen. Vertraging door eventuele lange beroepsprocedures leveren een risico op voor 
deze planning. Zonder SDE++ subsidie zal Everest waarschijnlijk geen doorgang vinden, hetgeen een CO2 netwerk in het NZKG gebied weer onrendabel maakt. En het 
voldoen aan de nationale CO2 doelstellingen in 2030 komt onder druk te staan.  

Door toepassing van de PCR worden de beroepsprocedures gestroomlijnd: Er is beroep in één instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de 
Afdeling beslist binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift. Bij de subsidieaanvraag moet Tata Steel aannemelijk maken dat binnen vijf jaar na toekenning 
van de subsidie daadwerkelijk CO2 wordt afgevangen (en opgeslagen). Toepassen van de PCR is daarmee (waarschijnlijk) de facto een voorwaarde om voor subsidie in 
aanmerking te komen, en daarmee voor de daadwerkelijke realisatie van Everest. De globale planning voor Everest zoals weergegeven in de bijgevoegde MER mededeling 
(blz. 36) gaat uit van een onherroepelijke vergunning medio 2023. Dat is zoals weergegeven in de tabel op bladzijde 2 van deze brief - bij eventuele beroepsprocedures - 
alleen met toepassing van de PCR haalbaar.  

Groet en ik hoor graag, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  
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Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 

10.2e
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 14:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Enkele vragen over coördinatieregeling Everest

Hoi  

Ik heb nu een verwijzing opgenomen naar de RVO site: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/co2-arme-productie 
Daar staat de realisatietermijn van 5 jaar genoemd en dat je een vergunning moet hebben aangevraagd.  

Ik heb de teksten nog wat aangepast, zie hieronder. Dat coördinatie op zichzelf handiger is dan losse vergunningen en dat sneller starten CO2 scheelt zijn zeker 
argumenten. Punt is evenwel dat dit ook weer geen hele onderscheidende argumenten zijn: Er zijn wel meer vergunningen – zeker bij Tata Steel – waarbij vergunningen 
van meerdere typen en bevoegde gezagen nodig zijn en sneller realiseren van iedere milieumaatregel dient enig publiek belang. Het is als vergunning ook weer geen 
bijzonder ingewikkelde. Weliswaar een BRZO inrichting, maar ook dat komt met regelmaat langs en passen we de PCR ook niet toe.  

De samenhang met Athos en zeker het SDE++ zijn dan toch de echte argumenten om in dit concrete geval de PCR toe te passen. 

Aangepaste tekst (geel = anders/nieuw) 

Coördinatie 
Door toepassing van de provinciale coördinatieregeling zijn de procedures voor omwonenden en andere belanghebbenden overzichtelijk omdat alle vergunning worden 
gecoördineerd door de provincie Noord-Holland (uitgevoerd door de OD NZKG). Op deze manier is de inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de verschillende 
besluiten goed zichtbaar en kan in één keer een zienswijze worden ingediend.  

Aansluiten bij CO2 opslag op zee project 
CO2 afvangen met Everest is alleen zinvol als het ook kan worden opgeslagen. Dat verloopt via CO2 opslag op zee (Athos). Het ministerie van EZK is daarvoor het bevoegde 
gezag. EZK past daarbij van rechtswege de Rijks coördinatieregeling toe (RCR). De RCR is vergelijkbaar met de PCR.  

Door toepassen van de PCR sluiten de doorlooptijden van de vergunningverlening voor Everest en voor CO2 opslag op zee zoveel als mogelijk op elkaar aan omdat ze beide 
in hetzelfde regime van beroep vallen (zie “beroepsmogelijkheden” op de vorige bladzijde). De kans dat Everest en een bijbehorende project voor CO2 opslag op zee kort 
op elkaar worden opgeleverd wordt dan groter. Dit is efficiënter, het één kan immers niet zonder het ander opstarten. En dan kan er sneller worden gestart met het 
afvangen van CO2. Een jaar eerder starten scheelt concreet 5 miljoen ton CO2 in de atmosfeer.  
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Subsidievoorwaarden SDE++ 
Voor de financiering van Everest wil Tata Steel een beroep doen op de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) van EZK. Om in 
aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieronde van 2021 moet Tata Steel 21 september 2021 een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag in 2022 is (in theorie) ook 
mogelijk, maar dan is er waarschijnlijk onvoldoende subsidie beschikbaar en dit levert ook weer een jaar vertraging op. Met betrekking tot de vergunning en de PCR zijn 
twee subsidievoorwaarden van belang[1]:  

1. Er is een vergunning aangevraagd bij het bevoegde gezag.
2. Binnen vijf jaar na toekenning van de subsidie moet het project zijn gerealiseerd en moet er dus daadwerkelijk CO2 worden afgevangen (en opgeslagen).

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen doorloopt Tata Steel nu de MER en vergunningaanvraagprocedure. Waar nodig in afstemming met de OD NZKG. Dit moet rond 1 
september 2021 leiden tot een vergunningaanvraag. Tata Steel is als aanvrager zelf verantwoordelijk voor een complete en kwalitatief goede vergunningaanvraag op alle 
relevante onderdelen. 
De tweede subsidievoorwaarde betekent voor een complex project als Everest een ambitieus tijdspad. In die vijf jaar moet alles gebeuren: Vergunningverlening, interne 
besluitvorming, verdere financiering, verder ontwerp, bouwen, testen en in gebruik nemen. Vertraging door eventuele lange beroepsprocedures leveren een risico op voor 
deze planning. Zonder SDE++ subsidie zal Everest waarschijnlijk geen doorgang vinden, hetgeen een CO2 netwerk in het NZKG gebied weer onrendabel maakt. En het 
voldoen aan de nationale CO2 doelstellingen in 2030 komt onder druk te staan.  

Door toepassing van de PCR worden de beroepsprocedures gestroomlijnd: Er is beroep in één instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de 
Afdeling beslist binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift. Bij de subsidieaanvraag moet Tata Steel aannemelijk maken dat binnen vijf jaar na toekenning 
van de subsidie daadwerkelijk CO2 wordt afgevangen (en opgeslagen). Toepassen van de PCR is daarmee (waarschijnlijk) de facto een voorwaarde om voor subsidie in 
aanmerking te komen, en daarmee voor de daadwerkelijke realisatie van Everest. De globale planning voor Everest zoals weergegeven in de bijgevoegde MER mededeling 
(blz. 36) gaat uit van een onherroepelijke vergunning medio 2023. Dat is zoals weergegeven in de tabel op bladzijde 2 van deze brief - bij eventuele beroepsprocedures - 
alleen met toepassing van de PCR haalbaar.  

2 Zie verder: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/co2-arme-productie

Groet, 

 

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 
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www.noord-holland.nl 
baarsr@noord-holland.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 12:57 
Aan: @noord-holland.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Enkele vragen over coördinatieregeling Everest 

HI , 

Dank voor je mail, fijn dat je ons hierbij betrekt. 

Naar mijn begrip ligt de argumentatie primair in een tijdige realisatie van de infrastructuur. Dat heeft inderdaad ook te maken met de SDE++ en met de CO2-heffing, maar 
ik zou vooral naar de reële direct publieke belangen verwijzen: het gaat om een tijdige start van de afvang van grote hoeveelheden CO2, die we daarmee mogelijk maken. 
Als we serieus zijn over klimaatdoelen, moeten we ook serieus zijn over het wegnemen van bottlenecks hierbij voor dergelijke grote projecten. Een jaar eerder dit project 
realiseren maakt wezenlijk uit – potentieel 5 MTon CO2. Dat is echt heel erg veel in de context van het KA. Allemaal verschillende vergunningaanvragen is hoe dan ook een 
onzekerheid in het proces naar het aanleggen van de infrastructuur.  

Daarnaast is een spoedige behandeling, gegeven de druk op Tata Steel vanuit de CO2-heffing, van belang voor de strategische toekomst van het staalbedrijf in IJmuiden – 
volgens mij ook een publiek doel van de provincie. En zit er daarnaast niet ook gewoon iets functioneels naar degenen die daadwerkelijk inspraak willen leveren in een 
gecoördineerde behandeling? Niemand is toch echt gebaat bij allemaal losse vergunningen die over uiteindelijk hetzelfde project gaan – of vergis ik me dan?  

Indien je daar de SDE++-termijnen bij nodig hebt, kun je verwijzen naar de SDE++ regeling 2020 (vorig voorjaar gepubliceerd), en de Kamerbrief over de SDE++ 2021 (naar 
de Kamer gestuurd in februari 2021). 

TSN heeft planningen van Athos liggen. Die zou ik zeker aan ze vragen, snap dat jij ze nodig hebt. Ik heb een oude planning, maar vind het vreemd als wij die zouden 
leveren en lijkt me ook geen onlogische vraag vanuit jullie richting TSN. 

Helpt dit? 

Groet! 
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Van: @noord-holland.nl>  
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 17:40 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Enkele vragen over coördinatieregeling Everest 

Beste  

Ik ben vooruitlopend vast aan de slag met de voorbereidingen voor een besluit over de provinciale coördinatie regeling Everest. Van Tata Steel heb ik de formele melding 
als start van de MER procedure, daarin staat dat ze het een goed idee vinden om de coördinatieregeling toe te passen. Volgens mij is het belangrijkste argument dat het 
anders (bij beroep) heel moeilijk wordt om aan de SDE++ subsidie te voldoen. Deze argumentatie komt echter niet naar voren in de MER melding. Het is wat vreemd dat wij 
dat dan naar voren brengen. Een ander punt is de samenhang met Athos (planning), maar ook dat komt niet heel duidelijk naar voren in de MER melding. 3 vragen aan 
jullie: 

1. Ik kan Tata Steel vragen om een brief waarin ze deze argumentatie weergeven (formeel verzoek tot aanvraag PCR en onderbouwing), maar het is voor een groot
deel nu eenmaal de subsidievoorwaarden zoals die in de SDE++ zitten en Athos/CO2 opslag op zee is ook eigenlijk niet helemaal des Tata. Dus twijfel of zo een
verzoek aan Tata dan wel de meest geëigende weg is. Wat denken jullie?

2. Er is nergens een goede planning van opslag op zee/Athos waar ik naar kan verwijzen (in een brief of in een openbaar stuk). Daardoor blijft de argumentatie van
samenhang met Athos procedure deels minder goed vatbaar. Kunnen jullie mij daar aan helpen? Toch opnemen in een verzoek zoals bij punt 1 kan ook, maar weet
niet of dat helemaal van Tata Steel is.

3. Zijn de subsidievoorwaarden (met die deadline van 21 september 2021) openbaar vindbaar? Dan verwijs ik daar naar.

Verder heb ik de argumenten voor toepassen PCR nu als volgt geformuleerd in de conceptstukken voor PS. Als jullie daar nog suggesties bij hebben hoor ik het ook graag: 

**Argumenten tot toepassen PCR** 

Coördinatie  
Door het toepassen van de PCR wordt de procedure gecoördineerd. Dit stroomlijnt de procedures, ontwerpvergunningen van de betrokken bevoegde gezagen (provincie 
Noord-Holland en Rijkswaterstaat) worden tegelijk ter inzage gelegd en als één besluit beschouwd. Het onderdeel planologisch strijdig gebruik ligt ook bij de provincie 
(VVGB via Provinciale Staten), de gemeente Velsen hoeft hier geen apart proces voor te doorlopen.  

Aansluiten bij CO2 opslag op zee project 
CO2 afvangen met Everest is alleen zinvol als het ook kan worden opgeslagen. Dat verloopt via CO2 opslag op zee. Het ministerie van EZK is daarvoor het bevoegde gezag. 
EZK past daarbij van rechtswege de Rijks coördinatieregeling toe (RCR). De RCR is vergelijkbaar met de PCR.  
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Door toepassen van de PCR sluiten de doorlooptijden van de vergunningverlening voor Everest en voor CO2 opslag op zee zoveel als mogelijk op elkaar aan omdat ze beide 
in hetzelfde regime van beroep vallen (zie “beroepsmogelijkheden” op de vorige bladzijde). De kans dat Everest en een bijbehorende project voor CO2 opslag op zee kort 
op elkaar worden opgeleverd wordt dan groter. Dit is efficiënter, het één kan immers niet zonder het ander opstarten.  

Subsidievoorwaarden SDE++ 
Voor de financiering van Everest wil Tata Steel een beroep doen op de SDE++ subsidieregeling van EZK. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieronde van 2021 
moet Tata Steel vóór 21 september 2021 een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag in 2022 is (in theorie) ook mogelijk, maar dan is er waarschijnlijk onvoldoende 
subsidie beschikbaar en levert een jaar vertraging op. Met betrekking tot de vergunning en de PCR zijn twee subsidievoorwaarden van belang:  

1. Er is een vergunning aangevraagd bij het bevoegde gezag.
2. Binnen vijf jaar na toekenning van de subsidie moet er daadwerkelijk CO2 worden afgevangen (en opgeslagen).

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen doorloopt Tata Steel nu de MER en vergunningaanvraagprocedure. Waar nodig in afstemming met de OD NZKG. Dit moet rond 1 
september 2021 leiden tot een vergunningaanvraag. 

De tweede subsidievoorwaarde betekent voor een complex project als Everest een ambitieus tijdspad. In die vijf jaar moet alles gebeuren: Vergunningverlening, interne 
besluitvorming, verdere financiering, verder ontwerp, bouwen, testen en in gebruik nemen. Vertraging door eventuele lange beroepsprocedures leveren een risico op voor 
deze planning. Zonder SDE++ subsidie zal Everest waarschijnlijk geen doorgang vinden, hetgeen een CO2 netwerk in het NZKG gebied weer onrendabel maakt. En het 
voldoen aan de nationale CO2 doelstellingen in 2030 komt onder druk te staan.  

Door toepassing van de PCR worden de beroepsprocedures gestroomlijnd: Er is beroep in één instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de 
Afdeling beslist binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift. Bij de subsidieaanvraag moet Tata Steel aannemelijk maken dat binnen vijf jaar na toekenning 
van de subsidie daadwerkelijk CO2 wordt afgevangen (en opgeslagen). Toepassen van de PCR is daarmee (waarschijnlijk) de facto een voorwaarde om voor subsidie in 
aanmerking te komen, en daarmee voor de daadwerkelijke realisatie van Everest. De globale planning voor Everest zoals weergegeven in de bijgevoegde MER mededeling 
(blz. 36) gaat uit van een onherroepelijke vergunning medio 2023. Dat is zoals weergegeven in de tabel op bladzijde 2 van deze brief - bij eventuele beroepsprocedures - 
alleen met toepassing van de PCR haalbaar.  

Groet en ik hoor graag, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

[1] Zie verder: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/co2-arme-productie 
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Van:
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 10:37
Aan:
Onderwerp: RE: Achtergrondgesprek FD Tata

Dag , 

We hebben 3 juni met het FD afgesproken voor een achtergrondgesprek over Tata. Als het goed is krijgen jullie nog een uitnodiging voor een voorbespreking 3 juni 
13.30-14.00, hoop dat dat lukt. 

Ik denk dat voor het achtergrondgesprek geen uitgebreide voorbereiding nodig is. Maar wel goed om na te denken over de zaken die we in ieder geval mee willen geven 
aan het FD, en eventueel input voor te verwachten lastige vragen mee te geven.  

Zouden jullie daar met een paar bullets een aanzet voor willen doen? Ik denk dat onderstaande vragen van het FD daar een goed startpunt voor zijn. 
Alvast bedankt.  

Vriendelijke groet, 
 

 
Woordvoerder 

Tel: 06  
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Communicatie  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 17:38 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Achtergrondgesprek FD Tata 
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Hi  
Sta er voor open. Idd eind/laatste week mei 

Met vriendelijke groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 4 mei 2021 om 17:33 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Dag , 

In november vorig jaar heb jij een achtergrondgesprek gehad met de NOS over Tata Steel. Het FD , Redacteur industrie) heeft nu een 
vergelijkbaar verzoek bij ons gedaan.  

Dit is niet (perse) bedoeld om direct in een artikel te verwerken. Caitlin schrijft vaker over Tata Steel. Recente voorbeelden: 
 RIVM: slechte luchtkwaliteit en meer gezondheidsklachten in de IJmond
 Staalfabrikant Tata Steel scherpt plannen voor verminderen CO₂-uitstoot aan
 Industrietop doet 'aanbod' aan toekomstig kabinet om klimaatdoelen te halen

Haar belangrijkste vragen voor het achtergrondgesprek zijn: 
 Wat is het strategisch belang van Tata Steel (of van het hebben van staalproductie in NL in het algemeen), los van de werkgelegenheid, voor de

Nederlandse economie?
 En hoe kijkt EZK/overheid naar dat strategische belang en de werkgelegenheid enerzijds, en de maatschappelijke discussie en onrust over bijv.

omgevingseffecten anderzijds?
 Daarnaast hoort zij graag meer over de Expression of Principles over de verduurzamingsplannen. Wat is de rol van de overheid daarbij, waarom

afspraken met een individueel bedrijf, etc.

Ik heb al met haar besproken dat milieueffecten/omgeving primair bij I&W liggen en jij daar dus niet in detail op in zal gaan. 

Zou jij hiervoor openstaan?  
En zo ja, op wat voor termijn? Ik kan mij voorstellen dat het handiger is om dit te plannen als de grootste drukte rond de Fieldlabs achter de rug is. 

Ik hoor het graag. 

Vriendelijke groet, 
 

 
Woordvoerder 
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Tel: 06  
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Communicatie  
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
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Van:
Verzonden: maandag 10 mei 2021 10:38
Aan:
Onderwerp: FW: [DL 12:00] Q&A industriestrategie staalsector analyse

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 10 mei 2021 10:37 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: [DL 12:00] Q&A industriestrategie staalsector analyse 

Hoi iedereen, 

 heef gevraagd om een vraag over de staalsector analyse in de EU industrie strategie Q&A. Kunnen jullie op onderstaand input geven. wil het voor 12:00 
hebben. 

1. Hoe kijkt het kabinet aan tegen de analyse van de Europese staalsector?

Als onderdeel van het pakket rondom de publicatie van de vernieuwde EU industrie strategie heeft de commissie een analyse van de staalsector gemaakt. Doel 
hiervan is om bij te dragen aan de transition pathways van de ecosystemen in de transitie naar digitaal en groen. Het kabinet verwelkomt de analyse van de 
staalsector. Voor de staalsector is het van belang dat in de toekomst technologieën om te verduurzamen breed beschikbaar komen. Dit betekent ook dat groene 
waterstof ondersteund moet kunnen worden, inclusief infrastructuur. Het kabinet kijkt dan ook uit naar de verschillende herzieningen die zijn aangekondigd.  
Het kabinet is het eens met de commissie dat een level playing field mondiaal van groot belang is voor de verduurzaming van de staalsector. Het kabinet is positief 
nieuwsgierig naar het voorstel voor een CBAM, en verwelkomt het voorstel om ongewenste buitenlandse subsidies te reguleren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Policy officer Process Eficiency 
........................................................................ 
Topsectors & Industry Department - Sustainable Industry 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy | DG Enterprise and Innovation 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  
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P.O. Box 20401 | 2500 EK | The Hague | The Netherlands 
........................................................................ 
T +316  

@minezk.nl
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Van:
Verzonden: maandag 10 mei 2021 15:08
Aan:
Onderwerp: Planning versie voor stuurgroep
Bijlagen: Planning opvolging EoP - versie stuurgroep 11-5.xlsx

Hi   

Zie in de bijlage de versie van de planning voor de stuurgroep. 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Onderwerp/thema

EoP in MR
EoP naar buiten
Communicatie + opvolging EoP afgestemd met alle partijen

Begeleiding SDE++-aanvraag door RVO
Troubleshoot knelpunten
Discussie Caps
Discussie stapelen aanvraag
Discussie ransport- en opslagindicatie Athos* 
Zie overige aandachtspunten SDE++ onder vergunningen en financiering

Stikstof: intern salderen* 
Stikstof: extern salderen* 
Waterstof: marktordening en infra

Formuleren case + ask aan Rijk* 
Verkennen koppelkansen met winst milieu/overlast*
Inbrengen case in formatie indien opportuun*

Marktordening
Brede verkenning
RCR infra vergunningaanvraag

MER
PCR: beslissing provincie
Aanvraag vergunningen

Concreter maken Roadmap+ + uitvoering
Concreet uitwerken dialoog met omgeving + uitvoering

Werkgroep Tata Steel
Stuurgroep Tata Steel
SLA: themagroep industrie (o.a. scherp vergunnen)

SLA: gebiedsgerichte aanpak voor hoog 
blootgestelde locaties (in ontwikkeling)

* = Tijdlijn zeer onzeker

 In uitvoering 
Besluitvorming
Tussenproduct of eindproduct afgerond/ Gereed
Samenvoegen: tabblad Gegevens: Groeperen

CO2-reductie: base case & 
aanvullende abatement 

opties

Expression of principles

SDE++-aanvraag

Specifieke knelpunten

Aanvullende abatement opties

Roadmap+ en dialoog met omgeving 

Samenwerking overheden

Vergunningen: Infra + 
Everest

Milieu, gezondheid en 
hinder & samenwerking 

overheden

Infrastructuur

Everest
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Wie in de lead In samenwerking/afstemming met 12 13 14 15 16 17

I&W, FIN, team EZK
BBR, DC
Gemeenten, PNH, I&W, FIN, team binnen EZK

Team RVO, team EZK
Team RVO, team EZK

TSN Team CCS,

PNH
PNH
Prog. Waterstof, PIDI

TSN
PNH, I&W,
Bas Team EZK, I&W, PNH

Team CCS
Team CCS
TSN EZK

TSN PNH, gemeenten
PNH
TSN PNH

TSN PNH, I&W, EZK
TSN Gemeenten, PNH, I&W, EZK

PNH, I&W,
PNH, I&W, 

I&W PNH, gemeenten

I&W PNH, gemeenten

Maart April
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Juli augustusMei Juni



Daarna

Moet geregeld zijn vóór SDE++ aanvraag

Wel op kritische pad voor case, lijkt goed te gaan maar moeten nog wel wat zaken uitgezocht
Niet op kritische pad voor case

Planning zeer indicatief, binnen enkele weken tussenproduct nodig om 

Verwachte start: publicatie van de verkenning in september, start procedure RCR najaar

Moet afgerond zijn vóór SDE++ aanvraag
Eerst besluitvorming nodig binnen college, daarna binnen GS
Moet ingediend zijn vóór SDE++ aanvraag



1

Van:
Verzonden: maandag 10 mei 2021 16:05
Aan: )
CC:
Onderwerp: Voorbereiding stuurgroep TSN morgen
Bijlagen: Annotatie Stuurgroep TSN - 11 mei.docx; Planning opvolging EoP - versie stuurgroep 11-5.xlsx; TSN & SDE++ - informerende notitie voor 

stuurgroep TSN.docx

, 

Hierbij de voorbereiding op de stuurgroep TSN van morgen 11:30 (annotatie…). De andere stukken zijn meegestuurd naar alle stuurgroep leden (planning… en TSN & 
SDE++…). 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 

161
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e



TSN, CCS en SDE++ dit najaar – notitie ter informatie stuurgroep TSN 

Aanleiding 
Naar huidige verwachting zal TSN dit najaar een aanvraag indienen in de SDE++, het belangrijkste 
subsidie-instrument voor de klimaattransitie. Zij zullen dit doen voor de categorie CCS. Met deze 
notitie willen wij de stuurgroep TSN graag informeren over wat dit betekent van de ontwikkeling van 
het CCS-project bij TSN. 

Werking SDE++ 
De SDE++ werkt als een ‘tender’ voor subsidiebudget. Dat betekent dat alle projecten die zich 
inschrijven met elkaar concurreren om subsidiebudget. Projecten voor CCS nemen het hierin 
bijvoorbeeld op tegen grote windparken, zonneparken, warmtepompen en andere technieken voor 
CO2-reductie.  

De SDE++ wordt in principe jaarlijks één keer opengesteld voor enkele weken. De projecten met de 
laagste kosten per vermeden ton CO2 krijgen een beschikking, zolang het budget strekt. Het budget 
wordt jaarlijks vastgesteld door RVO, aan de hand van de hoeveelheid projecten die zij verwachten 
dat dat jaar gaat indienen.  

Per categorie worden de voorwaarden voor de aanvragen jaarlijks vastgesteld door PBL. PBL geeft 
daarbij ook maximale bedragen per vermeden ton CO2 per techniek – concreet betekent dit dat 
bijvoorbeeld een windpark niet meer geld kan aanvragen dan vooraf ingeschat dat nodig zal zijn om 
het project rendabel te maken.  

Bijzonder aan de SDE++ is verder dat met deze subsidie niet alleen de investeringskosten maar ook 
de operationele kosten van een project gedekt kunnen worden. Concreet voor TSN: niet alleen het 
bouwen van Everest kan vergoed worden, maar ook de extra kosten voor het laten draaien van de 
CO2-afvang. Dit maakt de SDE++ bijzonder: vanwege de Staatssteunregels van Europa kan vrijwel 
geen enkel ander subsidieinstrument dit.  

Bijzonderheden casus TSN 
TSN is voornemens om dit najaar een subsidieaanvraag in te dienen. Dit betekent, gelet op de 
hierboven beschreven principes van concurrentie, niet automatisch dat ze ook een beschikking zal 
krijgen: ze moet concurreren tegen andere projecten voor het beschikbare budget. Het budget van 
de SDE++ is dit jaar vastgesteld op 5 miljard euro.  

Naast de algemene principes van concurrentie, spelen er een aantal bijzondere kwesties bij de casus 
van TSN. 
 Voor CCS als techniek is in het Klimaatakkoord een ‘plafond’ afgesproken: in totaal mag er over

alle jaren niet meer dan 7,2 Mton in de industriesector en 3 Mton in de elektriciteitssector aan
CCS gesubsidieerd worden. Deze plafonds zijn afgesproken in het Klimaatakkoord met het oog op
de status van CCS als ‘overgangstechniek’. Vanwege de Vattenfall-centrale heeft het project van
TSN impact op zowel de elektriciteitssector als de industriesector.

 Vanwege de risico’s en kosten van het lang reserveren van grote hoeveelheden publiek geld,
moeten projecten aannemelijk kunnen maken dat ze tijdig (in het geval CCS: binnen 5 jaar) tot
realisatie komen. Voor TSN speelt daarbij dat ze voldoende zekerheid moet kunnen aantonen
voor wat betreft de realisatie van de infrastructuur, zowel voor het transport als de opslag van
CO2.

 De omvang van het project van TSN is uniek. Als zeer grote indiener, is het mogelijk dat de
aanvraag voor een deel over de rand van het beschikbare budget loopt (afhankelijk van de
specificaties van de aanvraag en de andere projecten die dat jaar meedingen naar subsidie).
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Annotatie Stuurgroep TSN (dinsdag 11 mei, 11:30-12:00) 

Agenda stuurgroep 
1) PCR, Provinciale Coördinatieregeling en concretisering Roadmap+: stand van zaken

(mondelinge toelichting PNH)
2) SDE++ en CCS dit najaar (stuk + toelichting EZK).
3) OVV, Onderzoeksraad voor de Veiligheid: dit onderzoek naar de relatie gezondheid en Industrie

is weer een volgend onderzoek naar Tata Steel IJmuiden na het recentelijke RIVM-onderzoek.
PNH heeft behoefte om, mede naar aanleiding hiervan, met alle betrokken partijen (IenW, EZK
en Tata) van gedachten te wisselen.

4) Wvttk

Annotatie 
Opening 

 Je kan vragen of er nog opmerkingen zijn bij de agenda. Je kunt aangeven dat vanwege
agendaperikelen deze keer maar een half uur beschikbaar was, en dat we dus snel door de
onderwerpen heen zullen gaan.

1) PCR & Roadmap+
 Tata Steel voert op dit moment op bestuurlijk niveau gesprekken met de provincie over de

concretisering van de Roadmap+. Op dit moment is het nog niet duidelijk of zeker dat deze
gepubliceerd zal worden voordat de stukken voor de PCR naar Provinciale Staten verstuurd gaan
worden.

 Je kan de provincie vragen naar hun inschatting van de voortgang van de gesprekken. Je kan
eventueel aanbieden dat wij het belang van dit traject ook voor wat betreft het Rijk nog eens
willen benadrukken bij Tata Steel, als dat wat hen helpt.

2) SDE++ en CCS dit najaar
 Wij hebben een notitie opgesteld om de andere partijen mee te nemen in de werking van de

SDE++ en waarom het geen zekerheid is dat TSN bij een aanvraag ook een beschikking zal krijgen,
zelfs als de aanvraag van TSN verder aan alle technische voorwaarden voldoet.

 Je kunt de notitie toelichten, en daarbij informeel aangeven dat wij een reële mogelijkheid zien
dat TSN dit jaar niet haar volledige budget beschikt zal krijgen.

 Je kunt daarbij ook de politieke context rond CCS schetsen, en dat er dus ook nog een
onzekerheid zit omtrent hoe een volgend kabinet om zal gaan met toepassingen van CCS door
de industrie.

 Je kan aangeven dat het ondanks deze onzekerheden van belang is dat we wel samen blijven
optrekken aan het faciliteren van de mogelijkheden van TSN om CO2 te reduceren, anders lukt
het zeker niet.

3) Onderzoek OVV
 De provincie heeft aangegeven van gedachten te willen wisselen over wat de visies zijn op het

OVV onderzoek.
 Je kan aangeven dat het wat ons betreft goed is dat TSN hier medewerkend en positief op

heeft gereageerd. Je kan ook aangeven dat wij breed signaleren dat industriële activiteit niet
overal meer als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd in Nederland, en dat dat een realiteit is
waartoe we ons toe hebben te verhouden.

 Het aangekondigde onderzoek onderstreept wat ons betreft het belang van gezamenlijk
handelen en communicatie van TSN en de overheid om de omgeving beter te betrekken bij de
keuzes die TSN maakt over haar toekomst.



4) Wvttk
 Je kan vragen of men nog opmerkingen heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding van de

rondgestuurde planning (I&W punten zijn hierin verwerkt).
 Je kan hier aangeven dat we de vorige keer hebben besloten tot het verder uitwerken van

aanvullende groene plannen van TSN. Het heeft, mede doordaat het lang duurde voordat we
vanuit I&W hiervoor namen kregen, drie weken geduurd voordat we de eerste bijeenkomst
konden plannen. Die staat voor later op dinsdag nu gepland.

 Je kunt de urgentie van deze projecten onderstrepen, en aan iedereen vragen om hier ook
binnen de eigen organisatie ruimte voor te creëren.
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Van: )
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 17:51
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: NOS en FNV

Ha  

Vrijdag gaat FNV naar buiten met kritiek op CCS plannen TSN, omdat deze te lang zouden duren zo lees ik hieronder. Nieuwe invalshoek dus. TSN wijst deels ook naar 
EZK door als subsidieverstrekker.  

Denk dat  moet worden geïnformeerd, dat er met DC  in de cc) moet worden gesproken over een lijn en wellicht hierover een korte nota naar de 
minister moet. Zoals vanmiddag besproken ben ik even met mijn familie weg de komende dagen - ik hoop dat Sharief dit morgen vorm kan geven. Ben nu en vanavond 
nog wel bereikbaar als het handig is dat ik nog info deel.  

Groet, 
 

Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 17:35 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: NOS en FNV 

Fyi. 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: Tuesday, 11 May 2021 16:57 
Aan: @tatasteeleurope.com>; @tatasteeleurope.com>;  

@tatasteeleurope.com>; @tatasteeleurope.com>; @tatasteeleurope.com> 
Onderwerp: NOS en FNV 

Hai allen, 
Ik ben net gebeld door NOS ( ). Hij heeft van FNV het concept rapport gekregen over de toekomst voor Tata Steel. FNV gaat er vrijdag 
mee naar buiten. 
NOS maakt een stuk voor de website, radio programma en nog niet zeker voor TV. 
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Of wij een reactie willen geven. 
Ik heb doorgevraagd naar de inhoud. 
Zoals ik het heb begrepen en waar de NOS op zit. 
FNV vindt de verduurzamingsplannen van CCS voor 2030 te lang duren.  
Tata Steel zou ipv subsidie voor CCS steun moeten krijgen voor het verduurzamen van de installaties (KGF2).  
Daarnaast zou TS installaties op gas moeten laten lopen ipv kolen (DRI, maar dat begrip kende de journalist niet). En dan zou er na 2030 meer waterstof 
voor handen zijn om de volgende stap te kunnen maken.  

Ik heb de journalist bijgepraat over CCS, waterstof, ligging van ons in NL versus andere landen zoals Zweden. DRI op aardgas is kostbaar dacht hij, maar 
FNV had gezegd dat andere staalbedrijven dat ook al aan het doen zijn. Dus dat wij niet achter kunnen blijven.  
Ik heb verwezen naar de podcast van Milo die daar wel een goede duiding aan gaf.  
En ik heb gevraagd of ze ook contact opnamen met EZ omdat wij natuurlijk niet de subsidie verstrekker zijn. Wel even subsidie systeem en klimaatakkoord 
toegelicht. Subsidie voor een specifiek project kan je niet zomaar voor iets anders gebruiken. 

Kunnen wij FNV benaderen om toch ook een concept te krijgen  
En ik zag een laatste versie van het statement via Marianne, dat moeten we wel finaal gaan maken dan. 

 
Woordvoerder / spokesperson 
Communications & Public Affairs 

Tata Steel 

M: +31 (0)  
T:  +31 (0)  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteel.nl 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

********************************************************************** 
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This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 18:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Tekst voordracht Everest subsidie SDE++

Hoi  

2 dingen over de PCR: 

 Ter info, mail hieronder aan Tata Steel met verzoek brief over PCR en wat daar in moet.
 In deze mail hieronder de tekst in voordracht voor PS met argumenten en uitleg voor toepassing. Ik heb het aangepast n.a.v. bespreking vanochtend over subsidie

mogelijkheden dit en volgend jaar. Is dit zo werkbaar voor jullie?

**Passages voordracht** 

Toepassen van de PCR bij Everest 
Voor toepassing van de provinciale coördinatieregeling is allereerst van belang dat sprake is van een “project ter verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal 
ruimtelijk beleid”. 
De provincie Noord-Holland wil, zoals beschreven in de Omgevingsvisie NH2050, in 2050 een klimaat neutrale en volledig circulaire provincie zijn. Dit in lijn met de 
nationale doelstelling op dit gebied. Deze ambitie is gekoppeld aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om te komen tot 49% CO2 -reductie in 2030. Het project Everest 
levert een grote bijdrage aan het terugdringen van CO2. CO2-opslag (Athos) en Everest worden expliciet genoemd in het Regioplan Noordzeekanaalgebied van juni 2020 en 
in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023 van de provincie Noord-Holland. 

Bij de afvang en opslag van CO2 speelt innovatie een belangrijke rol als ook bij de projecten die hier weer uit voort kunnen komen. Investeringen in de energietransitie 
dragen ook bij aan de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. In die zin is er ook sprake van een economisch belang.  
Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat met Everest sprake is van een project ter verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid. 
Vervolgens is het de vraag of toepassing van de PCR in het concrete geval van Everest ook wenselijk is. Provinciale Staten kunnen in dat geval besluiten tot toepassing van 
de PCR. Er zijn drie belangrijke redenen om hier toe te besluiten.  

Coördinatie 

163
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e



2

Door toepassing van de provinciale coördinatieregeling zijn de procedures voor omwonenden en andere belanghebbenden overzichtelijk omdat alle vergunning worden 
gecoördineerd door de provincie Noord-Holland (uitgevoerd door de OD NZKG). Op deze manier is de inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de verschillende 
besluiten goed zichtbaar en kan in één keer een zienswijze worden ingediend.  

Aansluiten bij CO2 opslag op zee project 
CO2 afvangen met Everest is alleen zinvol als het ook kan worden opgeslagen. Dat verloopt via CO2 opslag op zee (Athos). Het ministerie van EZK is daarvoor het bevoegde 
gezag. EZK past daarbij van rechtswege de Rijks coördinatieregeling toe (RCR). De RCR is vergelijkbaar met de PCR.  
Door toepassen van de PCR sluiten de doorlooptijden van de vergunningverlening voor Everest en voor CO2 opslag op zee zoveel als mogelijk op elkaar aan omdat ze beide 
in hetzelfde regime van beroep vallen (zie “beroepsmogelijkheden” op de vorige bladzijde). De kans dat Everest en een bijbehorende project voor CO2 opslag op zee kort 
op elkaar worden opgeleverd wordt dan groter. Dit is efficiënter, het één kan immers niet zonder het ander opstarten. En dan kan er sneller worden gestart met het 
afvangen van CO2. Een jaar eerder starten scheelt concreet 5 miljoen ton CO2 in de atmosfeer.  

Subsidievoorwaarden SDE++ 
Voor de financiering van Everest wil Tata Steel een beroep doen op de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) van EZK. Om in 
aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieronde van 2021 moet Tata Steel uiterlijk 21 september 2021 een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag in 2022 is ook 
mogelijk, maar het risico dat er geen of onvoldoende subsidie beschikbaar is wordt dan groter. De mate waarin CO2 afvang en opslag projecten worden gesubsidieerd is in 
het Klimaatakkoord namelijk begrensd. Zowel in de hoeveelheid subsidie als in de maximale hoeveel CO2 die in 2030 jaarlijks kan worden opgeslagen. En uitstel naar 2022 
dit levert ook weer een jaar vertraging op met de daarbij behorende CO2 uitstoot. Met betrekking tot de vergunning en de PCR zijn twee subsidievoorwaarden van 
belang[1]:  

1. Er is een vergunning aangevraagd bij het bevoegde gezag.
2. Binnen vijf jaar na toekenning van de subsidie moet het project zijn gerealiseerd en moet er dus daadwerkelijk CO2 worden afgevangen (en opgeslagen).

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen doorloopt Tata Steel nu de MER en vergunningaanvraagprocedure. Waar nodig in afstemming met de OD NZKG. Dit moet rond 1 
september 2021 leiden tot een vergunningaanvraag (Tata Steel is als aanvrager zelf verantwoordelijk voor een complete en kwalitatief goede vergunningaanvraag op alle 
relevante onderdelen).  

De tweede subsidievoorwaarde betekent voor een complex project als Everest een ambitieus tijdspad. In die vijf jaar moet alles gebeuren: Vergunningverlening, interne 
besluitvorming, verdere financiering, verder ontwerp, bouwen, testen en in gebruik nemen. Vertraging door eventuele lange beroepsprocedures leveren een risico op voor 
deze planning. Zonder SDE++ subsidie zal Everest waarschijnlijk geen doorgang vinden, hetgeen een CO2 netwerk in het NZKG gebied weer onrendabel maakt. En het 
voldoen aan de nationale CO2 doelstellingen in 2030 komt onder druk te staan.  

Door toepassing van de PCR worden de beroepsprocedures gestroomlijnd: Er is beroep in één instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de 
Afdeling beslist binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift. Bij de subsidieaanvraag moet Tata Steel aannemelijk maken dat binnen vijf jaar na toekenning 
van de subsidie daadwerkelijk CO2 wordt afgevangen (en opgeslagen). Toepassen van de PCR is daarmee (waarschijnlijk) de facto een voorwaarde om voor subsidie in 
aanmerking te komen, en daarmee voor de daadwerkelijke realisatie van Everest. De globale planning voor Everest zoals weergegeven in de bijgevoegde MER mededeling 



3

(blz. 36) gaat uit van een onherroepelijke vergunning medio 2023. Dat is zoals weergegeven in de tabel op bladzijde 2 van deze brief - bij eventuele beroepsprocedures - 
alleen met toepassing van de PCR haalbaar.  

[1] Zie verder: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/co2-arme-productie

Groet, 

 

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023) 514  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Van:   
Verzonden: maandag 10 mei 2021 14:20 
Aan: ' @tatasteeleurope.com>; @tatasteeleurope.com>; @houthoff.com> 
CC: @noord-holland.nl> 
Onderwerp: PCR Everest: Planning besluitvorming en verzoek brief tot toepassen PCR 

Beste ), 

Ik heb jullie beide vorige week gesproken over de PCR Everest. Nu ook op de mail. 

1. Procedure besluitvorming
, n.a.v. ons telefoongesprek de procedure stappen ook op de mail: 

 GS stellen met een formeel besluit aan PS voor om een PCR toe te passen, PS moeten daar vervolgens zelf toe besluiten.
 Definitieve stukken voor GS lever ik aan woensdag 19 mei, dan moet het dus af zijn.
 GS is dinsdag 25 mei.

10.2e
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 Bespreking/voorbereiding PS is in commissie NLG 7 juni
 Plenair besluit PS 28 juni. Dit moet plenair, kan niet via de commissie.

2. Nadere informatie voor toepassen PCR (verzoek tot toepassen)
Wij hebben behoefte aan een brief van Tata Steel waarin formeel wordt gevraagd de PCR toe te passen en waarom dat nodig is. Als ik de gesprekken en teksten van 
afgelopen maanden beschouw zie ik drie argumenten. 1) Algehele coördinatie is overzichtelijker en handiger (in één keer zienswijze etc.). Dat is een generiek argument 
voor eigenlijk iedere procedure, belangrijker zijn de volgende. 2) Athos en Everest hangen aan elkaar, één kan niet zonder het ander. Procedures zoveel mogelijk 
parallel laten lopen anders wacht het onnodig op elkaar. Dat maakt investeringsbeslissingen lastig en ondertussen komt er meer CO2 in de atmosfeer. 3) Je hebt de PCR 
de facto nodig om in aanmerking te komen voor SDE++ want zonder PCR wordt risico erg groot dat je de 5 jaar termijn niet haalt. 

Voor punt 2: Ik heb geen goede planning van Athos (i.c.m. Everest) waar ik naar kan verwijzen om aan te geven dat die “parallelliteit” in planning er inderdaad is. En de 
samenhang tussen Everest en Athos zit ook in het feit dat de een geen beslissing kan nemen, zonder goed zicht op het ander. Planning + uitleg hiervan kunnen in de 
brief.  

Voor punt 3: SDE++ subsidie is v m.i. een belangrijk argument. Goed om ook dit argument in brief naar voren te brengen. Hier ben ik o.a. via EZK uiteraard goed van op 
de hoogte, maar het is in de eerste plaats van belang voor Tata Steel zelf. Past daarom als Tata Steel dit zelf verwoord in de brief.  

Deze brief ontvang ik graag uiterlijk 17 mei (14 mei zou nog mooier zijn, maar weet niet of dat haalbaar is). NB: Brief wordt dan een bijlage bij de stukken en dus 
openbaar.  

3. Ook voor in de brief: Waar vraag je de PCR voor aan.
We hebben uit de voorbesprekingen de volgende deelvergunningen in beeld: 

1. Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
2. Omgevingsvergunning bouw
3. Omgevingsvergunning milieu
4. Vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming
5. Vergunning Waterwet

Vraag: is die lijst nog steeds actueel?  Specifiek voor de Wet Natuurbescherming, is dat alleen die ontheffing of wordt er bijvoorbeeld ook een ontheffing voor 
verstoring van soorten aangevraagd?   

NB: Heb deze vraag ook per mail gesteld 1,5 week terug. Waar je precies de PCR voor aanvraagt (te coördineren vergunningen) zal echter wel deel uitmaken van de 
brief. Dit kan er dan meteen bij.  

Als er iets niet duidelijk is dan is overleg altijd mogelijk. 
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Groet, 

 

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 

[1] Zie verder: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/co2-arme-productie 
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Mondelinge vraag van het lid LEIJTEN (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over 
het bericht ‘Miljardensubsidie voor CO2-opslag onder Noordzee is rond’ (Nos.nl, 9 mei 2021) 
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Van:
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:08
Aan:
Onderwerp: RE: FNV en Tata

Hierbij nog een paar bullets Sharief: 

 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we het klimaatdoel in 2030 willen halen. Naast de nationale CO2-heffing wordt hierop via de SDE++ gestuurd door die
technologie te stimuleren die kosten efficiënt is voor het behalen van het 2030 doel.

 CCS is een van die technologieën. Sommige technologie vergen nog een innovatieslag en zijn nog niet geschikt voor grootschalige uitrol. Dit gaat onder andere
over de genoemde technologie zoals DRI. Via het innovatie instrumentarium en de DEI+ regeling wordt de ontwikkeling van dergelijke technologie ondersteund.
Via de jaarlijkse ‘zeef’ in de SDE++ wordt geborgd dat CCS alleen wordt gesubsidieerd daar waar geen kosten efficiënt alternatief beschikbaar is.

 Daarnaast speelt ook de beschikbaarheid van voldoende groene stroom. De EU milieu staatssteunkaders zien er scherp op toe dat gebruik van elektriciteit voor
duurzame technologie niet mag leiden tot extra uitstoot in de elektriciteitssector. Dit maakt dat de ondersteuning van dergelijke technologie op dit moment nog
beperkt mogelijk is.

 EZK kijkt nadrukkelijk in overleg met Brussel op welke wijze elektrificatie gestimuleerd kan worden en welke waarborgen er nodig zijn om elektrificatie
voldoende te kunnen ondersteunen in het belang van de klimaatopgave van 2030 en 2050.

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 11:19 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FNV en Tata 

Hallo , 

FNV heeft een rapport opgesteld over de toekomst voor Tata Steel. FNV gaat er vrijdag mee naar buiten. 
NOS maakt een stuk voor de website, radio programma en nog niet zeker voor TV. 
Het kan zijn dat EZK ook om een reactie gevraagd zal worden en met name over het volgende: 
Door de overheid wordt veel geld gestoken in CCS, CO2 opslag. Met de omslag van kolengestookte hoogovens naar EAF/DRI installaties wordt ook CO2-uitstoot 
gereduceerd. Bovendien wordt de overlast voor de omgeving sterk gereduceerd. 
FNV pleit er bij de Rijksoverheid voor om deze geldstroom zodanig aan te passen dat het budget ook voor deze vorm van CO2-reductie ingezet kan worden.  
Voor dit pleidooi zoeken zij steun bij lokale, regionale en landelijke overheden. Zonder nationale en Europese ondersteuning lijkt deze manier van vergroenen en 
verduurzamen vrijwel niet mogelijk. 

De vraag die gesteld zal worden is waarom CCS wel gesubsidieerd wordt en andere technische oplossingen zoals EAF/DRI niet? 
Redeneer richting zoals door David aangegeven: 
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 EZK is technologie neutraal als het gaat om reductie van CO2-reductie. We kijken naar alle mogelijkheden.
 Subsidiering is afhankelijk van ontwikkelingsstadia van de diverse technologieën
 Dilemma tussen beschikbaarheid en wasdom van een technologie
 De noodzaak om nu al te starten met CO2- reductie is ook een belangrijke factor voor de keuze van een bepaalde technologie
 Het belang van het tijdig kunnen behalen van de CO2-reductie doelstellingen
 De hoeveelheid groene stroom die beschikbaar is
 Stimulering van elektriciteitsgebruik wordt niet gesubsidieerd

Het verzoek is of er over deze bullits volzinnen opgeleverd kunnen worden. Waarschijnlijk bestaan deze al in de vorm van eerdere kamervragen over CCS en waterstof. 

Gegroet, 
 10.2e
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Van:
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 17:40
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: DOMUS-21136970-v1-Kritiek_FNV_op_CCS_plannen_TSN
Bijlagen: DOMUS-21136970-v1-Kritiek_FNV_op_CCS_plannen_TSN.docx

 die meer terzake kundig zijn

Woordvoerder 
Verstuurd vanaf mijn telefoon 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minezk.nl> 
Datum: 12 mei 2021 om 17:08:04 CEST 
Aan: @minezk.nl> 
Kopie: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: DOMUS-21136970-v1-Kritiek_FNV_op_CCS_plannen_TSN 

Hi , 

Dank voor je bericht, wil je hier met woordvoering over schakelen? Antwoordlijnen voor evt. persvragen moeten sowieso via communicatie; zij gaan over 
een evt. reactie van/namens MEZK. Als er inhoudelijke aanknopingspunten in het rapport zitten waar we de minister over willen adviseren goed om dat in 
de nota te verwerken, maar dat leid ik hier niet direct uit af? Nota gaat de tas van vandaag ook niet meer halen, dus dat zou dan volgende week worden.   

Ik cc  (DC), bij afwezigheid van  

Groet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 16:24 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: DOMUS-21136970-v1-Kritiek_FNV_op_CCS_plannen_TSN 

Hallo  
Ik heb dit concept naar gemaild en wacht op zijn commentaar maar stuur het alvast ook naar jouw toe. 
Gr. S f 

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e



1

Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: vrijdag 14 mei 2021 10:05
Aan: )
Onderwerp: Fwd: Reactie Tata Steel op duurzaamheidsplan FNV

Beste , 

Dit heb ik zojuist naar Kamerleden gestuurd.  

FNV is vanmorgen vroeg al naar buiten gegaan. 

Vriendelijke groet, 

 

Beste ... 

Vanmorgen heeft FNV Tata Steel een plan gelanceerd voor verduurzaming van Tata Steel. 

Wij waarderen de betrokkenheid van FNV bij dit onderwerp. Wij hebben een gezamenlijk doel voor verduurzaming voor ogen. Tata Steel heeft plannen uitgewerkt om de 

doelstellingen voor 2030 te halen, tegelijkertijd staan wij open voor het onderzoeken van alternatieven. Wij steunen dan ook het voornemen van FNV voor het uitvoeren 

van een aanvullende haalbaarheidsstudie voor de door haar gepresenteerde plannen. 

Onze volledige reactie en een link naar het FNV-plan volgen hieronder. 

Schroom niet te mailen/ bellen als er vragen zijn. 
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Tata Steel over plan FNV 

Tata Steel Nederland (TSN) heeft kennis genomen van het plan waarmee FNV een brede discussie wil starten over de beste manier voor verduurzaming van de 

staalproductie in de IJmond. 

Graag stellen we voorop dat wij het bijzonder waarderen dat FNV op deze manier haar betrokkenheid toont met ons bedrijf en onze medewerkers. De inspanningen om 

mee te denken en ook initiatieven te nemen op een zo’n belangrijk vraagstuk respecteren wij zeer. Wij onderschrijven het uitgangspunt van FNV dat de keuzes die moeten 

worden gemaakt, goed moeten zijn voor zowel het klimaat, als de omgeving en ook voor een groene staalproductie en daarmee de werkgelegenheid. 

Als het gaat om vermindering van CO2-uitstoot haalt FNV terecht aan dat er verschillende manieren zijn om dit te realiseren. TSN heeft zich gecommitteerd aan het 

klimaatakkoord met een vermindering van CO2 -uitstoot met 40% per 2030. We kijken hierbij naar verschillende mogelijkheden. Een optie om dit te realiseren is 

bijvoorbeeld het plan voor afvangen en opslaan van CO2. Dit hebben wij recent samen met  het ministerie van Economische Zaken & Klimaat opgeschreven in een 

document dat door de minister is gecommuniceerd.  

FNV doet suggesties voor alternatieven, die ook TSN op haar vizier heeft. Met de plannen voor de afvang en opslag van CO2 kan Tata Steel de Klimaatdoelstellingen van 

2030 halen. Tegelijkertijd staan we altijd open om andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals de waterstofroute waar ook FNV aan denkt.  

FNV stelt terecht vast dat de diverse doelstellingen die goed zijn voor alle betrokkenen scherpe keuzes vraagt. En omdat dit zo is, moeten die keuzes ook gefundeerd 

worden gemaakt. Op basis van drie heldere criteria:  

 het nationale doel voor de CO2-reductie moet worden gehaald;
 de maatregelen moeten technisch daadwerkelijk haalbaar zijn;
 en uiteraard ook betaalbaar.

De eerste stap die FNV wil zetten om alternatieven te bestuderen, is het doen van een aanvullende haalbaarheidsstudie. Dat lijkt ons een goed idee en kan dus op onze 

steun rekenen.Terwijl wij tegelijkertijd ook doorgaan met onze eigen verschillende plannen om de CO2 te kunnen reduceren.    
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Tata Steel blijft werken aan een duurzame, verantwoorde staalproductie in de IJmond. Met als doel niet alleen vermindering van de CO2 uitstoot, maar ook vermindering 

van hinder voor de directe omgeving. Hiertoe hebben we de Roadmap Plus gelanceerd. De precieze uitwerking van dit pakket aan maatregelen zullen we binnenkort 

bekendmaken. 

Link naar publicatie FNV 

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/metaal/2021/05/tata-steel-kan-veel-sneller-co2-uitstoot-en-omgevi 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 

T:  +31 (0) 251  

M: +31 (0)6  

E: @tatasteeleurope.com 

www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 
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********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 

can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-

notice/entities 

********************************************************************** 



Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 18 mei 2021 

Kenmerk: 2021Z08222 

Geachte heer Van ‘t Wout, 

Met deze brief breng ik u het verzoek van het lid Thijssen over zoals dat is gedaan in het ordedebat 
van heden. 
Het stenografisch verslag inzake dit verzoek treft u bijgaand aan. 

Dit verzoek wordt gedaan aan ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur 
en Waterstaat. 

Met vriendelijke groet, 

Vera Bergkamp 
Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
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Dan geef ik het woord aan de heer Thijssen van de PvdA voor zijn verzoek. 

De heer Thijssen (PvdA): 
Dank u wel, voorzitter. Vorige week was er een bericht van hoop, want de vakbond heeft samen 
met deskundigen en met oud-directeuren van Tata Steel een plan gemaakt om de fabriek te 
verduurzamen. Dat is hoognodig. Daarom is het belangrijk dat we zo snel mogelijk het gesprek 
daarover aangaan met de minister, want we lopen achter met onze klimaatambities, de 
omwonenden wonen in de vuiligheid van de fabriek, duizenden banen staan op de tocht. O, en het 
plan van de FNV is ook nog eens goedkoper. Het is volgens mij dus echt heel belangrijk dat we 
heel snel het gesprek aangaan met de minister. Ik vraag steun voor dit debat. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Mevrouw Leijten en dan mevrouw Agnes Mulder. 

Mevrouw Leijten (SP): 
Voorzitter. Vorige week heb ik in de procedurevergadering van de commissie voor Economische 
Zaken en Klimaat het voorstel gedaan om snel over Tata Steel te spreken, dus steun voor dit 
verzoek. Ik vind het wel heel erg belangrijk dat we goed kijken welke bewindspersonen daarbij 
aanwezig zijn. Het heeft betrekking op Economische Zaken en Klimaat, maar ook op IenW. Ik kan 
mij dus zo voorstellen dat we die twee in ieder geval uitnodigen. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA): 
Voorzitter. We hebben in dezelfde procedurevergadering ook afgesproken dat we een schriftelijk 
overleg zouden hebben, gevolgd door een debat. Ik kan me voorstellen dat dat misschien wel het 
snelste is. Aankomende donderdag kunnen we alle vragen schriftelijk aanleveren. Ik hoop dat we 
dit artikel daar ook gewoon bij kunnen betrekken, zodat we dit goed met elkaar doorspreken. Dan 
kunnen we dat debat hopelijk snel houden. Ik kan me ook voorstellen dat twee minuten dan net 
wat te kort is, dus misschien wil de voorzitter er dan wel een minuutje bij doen. 

De voorzitter: 
Maar u steunt in ieder geval niet dit debat? 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA): 
Dat debat komt er sowieso, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat we een SO gaan doen en dat 
we dat vervolgens niet plenair gaan afronden. Laten we dan dus dingen combineren, zodat we 
geen dingen dubbel gaan doen. 

De voorzitter: 
Maar dus geen steun voor dit debat. Ik herhaal het nog maar even. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA): 
Ik snap het. Ik kan me voorstellen dat we een tweeminutendebat gaan houden en dat we dat 
uitbreiden naar een drieminutendebat of zo. Dat zou een praktische weg zijn, denk ik. 

De voorzitter: 
Ik noteer hem als "geen steun". De heer Jansen en dan mevrouw Belhaj. 

De heer Jansen (FVD): 
10 juno staat er ook een debat over klimaat en energie in de commissie gepland. Het lijkt mij 
uitstekend om het daarbij te betrekken. 

De voorzitter: 
Ja, dus geen steun. Mevrouw Belhaj en dan mevrouw Tellegen. 

Mevrouw Belhaj (D66): 
Steun. 

Mevrouw Tellegen (VVD): 
Eens met mevrouw Mulder. 



De voorzitter: 
Geen steun. 

Mevrouw Van Esch (PvdD): 
Dank u, voorzitter. De gezondheids- en milieuschade door Tata Steel is immens, dus steun voor dit 
debat. Ik zou ook graag het verzoek van mevrouw Leijten willen ondersteunen. In de commissie 
voor IenW wordt dit onderwerp ook zeer regelmatig besproken, dus ik steun haar verzoek om 
minimaal een staatssecretaris van Milieu hierbij te betrekken. 

De heer Grinwis (ChristenUnie): 
Ik sluit mij aan bij het goede voorstel van collega Mulder, dat waarschijnlijk ook sneller is. 

De voorzitter: 
Geen steun. De heer Van der Lee en dan mevrouw Van der Plas. 

De heer Van der Lee (GroenLinks): 
Ik steun het debatverzoek. Ik wil ook een brief vragen, want het is belangrijk dat we weten wat de 
consequenties van dit voorstel zouden zijn voor de toepassing van de SDE++-systematiek. Ik zou 
de minister willen vragen om het PBL te vragen om een reactie te schrijven op dit plan, zodat we 
die kunnen betrekken bij de plenaire afhandeling van het SO of bij het commissiedebat begin juni. 

De voorzitter: 
We zullen dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Mevrouw Van der Plas en dan 
de heer Stoffer. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 
Geen steun voor het verzoek, maar wel steun voor het voorstel om het in de commissie te 
behandelen. 

De voorzitter: 
Geen steun. De heer Stoffer. 

De heer Stoffer (SGP): 
Voorzitter, steun voor het debat. Als het praktischer en sneller is om het volgens het voorstel van 
mevrouw Mulder te doen, dan kan ik overwegen om het op die manier in te vullen. 

De voorzitter: 
Maar wel steun voor het debat. De heer Dassen en dan de heer Kuzu. 

De heer Dassen (Volt): 
Steun, voorzitter. 

De voorzitter: 
Steun. De heer Kuzu, tot slot. Sorry, en mevrouw Simons. 

De heer Kuzu (DENK): 
Steun, voorzitter. 

Mevrouw Simons (BIJ1): 
Hier ook steun, voorzitter. 

De voorzitter: 
Er is geen meerderheid voor dit verzoek. Ik dank u wel. 
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Van:
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 13:42
Aan:
CC:
Onderwerp: Stenogram regeling van werkzaamheden
Bijlagen: RvW het bericht 'Groen plan voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden (en 40 duizend banen)'.docx

Dag , 

In de bijlage het stenogram van de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer gisteren. Het ging hier over een debataanvraag van  (PvdA) over Tata 
Steel.  

Dit heeft er toe geleid dat er een Schriftelijk Overleg komt, mogelijk vervolgd door een apart debat (maar het kan ook nog zijn dat dat bij een al staand debat over 
Klimaat en Energie getrokken wordt). Een Schriftelijk Overleg betekent dat Kamerleden hun vragen over één specifiek onderwewrp aan de minister stellen per schrift. 

Ook heeft  (Groenlinks) gevraagd om een brief over het voorstel van FNV en de consequenties voor de SDE++ systematiek, en gevraagd of het mogelijk is 
om PBL dit te laten beoordelen. 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 
Aan:  DGBI 
Van:  
Via:  

Het overleg is bedoeld om strategisch met elkaar van gedachten te wisselen. De meeste punten zijn 
enkel ter bespreking, wanneer er ook een concreet beslispunt voorligt is dit dikgedrukt. Wij stellen 
voor de volgende onderwerpen te bespreken:  

1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W
3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Hieronder een toelichting per onderwerp. 

1. CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
Appreciatie plan FNV
 Door het voorstel van FNV is de discussie over toepassing van alternatieven voor CCS bij TSN

opnieuw opgelaaid. TSN heeft ingestemd met het voorstel tot een ‘haalbaarheidsstudie’ voor de
door FNV ingebrachte oplossing.

 Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele
sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige
inzichten in deze voor- en nadelen.

 Voordelen plan FNV
o Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2.
o Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan,

omdat het bedrijf sneller overstapt op een van de mogelijke technieken om uiteindelijk
volledig CO2-neutraal te worden.

o Voor partijen die kritisch zijn op toepassing van CCS biedt dit plan een andere route.
 Nadelen plan FNV:

o Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel
minder CO2-reductie op tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot
aan 2050, dan een route met CCS. Ook is het hiermee niet zeker dat Tata Steel de CO2-
heffing kan ‘voorblijven’, met gevolgen voor de concurrentiepositie van het bedrijf.

o Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet
op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan worden:
het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning
van opties zoals DRI. Deze optie past op basis van huidige inzichten niet goed in de SDE++
(kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).

o Deze oplossing leidt tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
o Tata Steel verwacht dinsdag een concretisering van de Roadmap+ aan te kondigen.

Daarmee wordt de impact op de omgeving naar huidige verwachting dusdanig
teruggedrongen, dat het de vraag is wat de toegevoegde waarde is van sluiten van KGF2.

o De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. We kunnen met
het oog op de klimaatdoelen niet de plannen alsmaar blijven heroverwegen.
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Verhouding EZK tot onderzoek door FNV 
 Het onderzoek moet (voor zover dit het Rijk aangaat) aan een aantal voorwaarden voldoen:

o Het moet duidelijk blijven dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie
voor de industrie gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de investeringsbeslissingen.

o De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN moet nemen
over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

o Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig in kaart
brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve mogelijkheden om de
overlast op de omgeving terug te dringen, bijvoorbeeld met de investeringen zoals
genoemd in de Roadmap+.

o Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er wordt
inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes gediscussieerd tussen
het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere vertraging is een risico met het oog op
de klimaatdoelen.

Voorstel voor inzet vanuit het Rijk voor onderzoek 
 Gedeeld opdrachtgeverschap FNV en TSN. Overheid in toehorende rol betrokken.
 Vooraf kunnen we bij FNV en TSN een aantal aspecten waaraan het onderzoek wat ons betreft

zou moeten voldoen duidelijk maken:
o Scope: vergelijking tussen voorstel FNV en route CCS op alle doelen (klimaatdoelen 2030

en 2050, zowel voor TSN als voor NL, milieu/gezondheid/overlast omgeving) en op zowel
betaalbaarheid als technische haalbaarheid risico’s. Twee heldere scenario’s, omwille
van de tijd en gewenste helderheid over CCS en SDE++ dit najaar.

o Ook goed rekening houden met tijdsaspecten en met ‘regulatory’ onzekerheid: subsidie
voor DRI is ingewikkeld, dat geeft onzekerheid. Wij (WJZ) kunnen daarvoor input leveren
naar onderzoekende partij.

o Daarin ook ontwikkelingen zoals Roadmap+ meegenomen. Baseline is dus niet huidige
situatie maar vastgestelde plannen TSN voor komende tijd.

o Onderzoek moet er binnen twee maanden liggen (dat willen FNV en TSN ook)
 Op dit moment denkt TSN aan DNV als uitvoerder van het onderzoek.
 GL heeft vorige week gevraagd om een brief van MEZK, waarin o.a. aangegeven wordt of PBL een

rol kan spelen bij het onderzoek.
 Wij denken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek van DNV voor te leggen voor commentaar

aan PBL. PBL kan dan aangeven wat de effecten zijn op de klimaatdoelen en hoe zij bijvoorbeeld
de mogelijkheden tot het toekennen van subsidie aan de verschillende opties meewegen in de
kansen voor beide projecten om tijdig tot resultaat te leiden.

Beslispunt: ben jij het eens met bovenstaand inzet voor het onderzoek? Zo ja, dan zullen wij dit 
oppakken met FNV en TSN. 

SDE++ 
 Conform het KA, de EoP en de motie Moorlag hebben wij gekeken naar knelpunten in het

instrumentarium bij de uitrol van reductiemogelijkheden in de industrie. Dit heeft er o.a. toe
geleid dat we de regels rondom de Caps verduidelijkt hebben, de marktordening van CCS
versneld hebben opgepakt, en opnieuw hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder
een project dat slechts voor een gedeelte een aanvraag beschikt krijgt in jaar x, opnieuw een
aanvraag kan indienen in jaar x + 1.



 Zoals eerder besproken blijft naar huidige inzichten het budget voor de najaarsronde van de
SDE++ evenwel knellend. Dit betekent dat verschillende grote projecten voor CCS in de industrie
het risico lopen dit najaar een gedeeltelijke beschikking te krijgen, waarmee zij niet tot
voldoende schaalgrootte kunnen komen om op basis van hun beschikking tot realisatie over te
gaan.

 Zoals eerder besproken betekent dit dat wij verschillende opties moeten voorbereiden om dit
najaar, nadat duidelijk is geworden welke partijen voor welke bedragen hebben ingediend,  om
te gaan met de dan ontstane situatie.

 Voor TSN specifiek betekent dit dat dit najaar een discussie verwacht kan worden over de
strategische toekomst van het bedrijf, en hoe de Nederlandse overheid dit kan faciliteren. Dit zal
naar verwachting leiden tot grote politieke keuzes, bijvoorbeeld over de noodzaak tot ophoging
van de caps, het openstellen van een aanvullende SDE++-ronde, en/of versnelde druk op de EC
om DRI subsidiabel te maken op hetzelfde niveau als CCS. Die discussies willen wij de komende
periode zo goed mogelijk voorbereiden.

 Ook zijn er nog twee discussies over ten aanzien van de SDE++ zelf.
o De eerste discussie betreft de verwachte prijs van CO2 onder het ETS. Sinds het uitkomen

van de KEV vorig jaar, is de verwachte prijs gestegen van ongeveer 46 euro per ton naar
ongeveer 86 euro per ton. Het aanpassen van de regeling op dit punt heeft grote
gevolgen, zowel voor het budgetbeslag van alle industrieprojecten (substantieel lager)
als voor de rangschikking van de projecten vis-a-vis projecten in andere sectoren (veel
beter).

o Vanwege het punt van de rangschikking, verwacht K&E veel weerstand op het aanpassen
van de regeling. Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft het niet aanpassen van de
regeling op dit punt onhoudbaar is, gegeven het enorme onnodige budgetbeslag dat dit
zou betekenen. Dit discussiepunt moet worden beslecht vóór de publicatie van de
SDE++-regeling (verwacht binnen enkele weken).

o De tweede discussie betreft de boete die een partij moet betalen als zij een beschikt
project niet realiseren. Het is waarschijnlijk dat dit jaar een grote aanvraag over de grens
van het budget heen gaat: óf een aanvraag van de Zeeuwse partijen, of van TSN. Deze
partijen zouden dan volgend jaar een aanvullende aanvraag kunnen indienen. Aangezien
het niet zeker is dat zij op basis van hun aanvraag in één jaar voldoende budget beschikt
krijgen om het project rendabel te maken, maar de budgetten onvoldoende ruim zijn om
zeker te weten dat zij hun project überhaupt in één ronde beschikt kunnen krijgen, lijkt
het onredelijk om van hen een boete te eisen voor non-realisatie als zij in een volgende
SDE++-ronde niet een volgend deel van hun budget beschikt krijgen buiten hun schuld
om (bijvoorbeeld door scherpe concurrentie van andere projecten).

o K&E ziet deze problematiek ook. Wij zijn op dit moment met K&E en WJZ in gesprek om
hiervoor een oplossing te vinden. Dit kan mogelijk zijn dat er een brief wordt verstuurd
vanuit EZK dat EZK in een dergelijk voorkomend geval niet voornemens is de boete te
innen.

Samenhang met zoektocht naar aanvullende CO2- reductiemogelijkheden 
 Met het oog op de Urgenda-kwestie en de mogelijke ophoging van nationale doelen is er een

nieuwe discussie ontstaan over aanvullende CO2-reductiemogelijkheden. Door K&E werd in
eerste instantie ‘de optie van FNV en Urgenda’ genoemd als mogelijke versnelling. Wij hebben
echter bij K&E aangegeven dat dit tov de CCS-route tot een lagere realisatie van gereduceerde
Mtonnen leidt.



 Er is echter wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS, én een DRI/  Wij
hebben hierover zeer verkennende eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting
kan een combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende reductie vanaf
ongeveer 2028. Omdat de projecten impact hebben op elkaar, zijn deze naar verwachting niet
net zo koste efficiënt als de ‘base case’ van TSN, maar in de context van het KA nog altijd relatief
kostenefficiënte tonnen.

 Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden in de ‘base case’: lukt het TSN om voldoende subsidie te krijgen om

überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?
o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-steun te geven aan

technieken als DRI en  Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de onrendabele
toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ om die hiervoor vrijgemaakt zou moeten
worden, ook irt tot de begrenzingen die daarvoor zijn opgesteld in het KA.

 Vanwege deze complicerende factoren is TSN tot op heden terughoudend met het verder
uitwerken van deze casus. Dit betekent ook dat er nog beperkt ruimte is om hierbij andere delen
van het Rijk mee te nemen (I&W, onderdelen K&E) om een breder beeld van de voordelen en
mogelijkheden tot ondersteuning van een dergelijk optie scherp te krijgen.

 Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze optie wel een grote
kans. Als het lukt om beide projecten (zowel CCS als aanvullend een DRI/  project) mogelijk
te maken, dan kan er zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een
grote vlucht naar voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit heeft ook een grote
positieve impact op het behalen van de industriedoelen onder het KA.

Relatie EZK- TSN & afspraak met Hans van den Berg 
 Op dit moment is de relatie met het bedrijf, ondanks enkele stevige discussies over de financiële

ondersteuning van de overheid bij de uitvoering van de CCS-casus, goed. Bij het bedrijf ziet men
ook de problematiek van de te maken (politieke) keuzes dit najaar, mocht het niet lukken om het
hele project via de SDE++ gehonoreerd te krijgen, aankomen.

 TSN wil mede daarom op korte termijn een gesprek tussen Hans van den Berg en jou organiseren
om o.a. beelden te delen over de discussies rondom de toekomst van het bedrijf die mogelijk dit
najaar zullen volgen.

2. Druk op omgeving: gezondheid, milieu en de betrokkenheid van I&W
 Naar verwachting presenteert TSN dinsdag de concretisering van de Roadmap+. Deze moet

inzicht geven in de timing en de omvang van de effecten van het plan op overlast en uitstoot.
 Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig werknemers, gecoördineerd

door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen
tussen Tata Steel en de directe omgeving van het bedrijf.

 Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen voor een duurzame
toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De provincie lijkt vooralsnog ook mee te werken aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken.  I&W laat zich nog in de
meest felle bewoordingen uit over de toekomst van het bedrijf (stas I&W twee weken geleden:
“De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”).
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 I&W is eerstverantwoordelijk departement voor deze problematiek. Op werkvloerniveau is het
echter vooralsnog lastig om de juiste mate van betrokkenheid van I&W te krijgen. Hoewel bij
I&W het belang van het probleem wordt onderschreven, wordt er ten aanzien van concrete
discussies over oplossingen veelal verwezen naar kaders, de mogelijkheden van de provincie om
strenger te handhaven en het feit dat het voor I&W geen gebruik is om hierover direct met
bedrijven te spreken.

 Hoewel dit in de basis een begrijpelijke houding is, lijkt hiermee niet het grote specifieke belang
van deze casus en de gevolgen voor de omwonenden te worden erkend. Indien er hier, zoals de
omwonenden vrezen, sprake is van specifieke, grote schade door toedoen van de uitstoot, past
het niet meer om alleen te verwijzen naar Europese regels en algemene oplossingen, maar moet
ook actief worden gekeken naar wat er vanuit de overheid gedaan kan worden om het probleem
op de zeer korte termijn op te lossen.

 Hier zit ook een samenhang met het voorgaande punt over de toepassing van een DRI en een
 Deze opties kunnen leiden tot het snel sluiten van de KGF-2, een belangrijke steen des

aanstoots voor de omgeving. De voordelen van deze optie op de vlakken van milieu, gezondheid
en overlast zijn minstens zo belangrijk als de voordelen op het vlak van CO2. Vooralsnog lijkt de
capaciteit om actief mee te denken bij I&W over een dergelijke oplossing echter minimaal. De
betrokkenen ontberen in onze perceptie de tijd of de inhoudelijke kennis om hier een actieve rol
in te spelen.

 Met het oog op de grote belangen van en risico’s aan deze casus, blijven wij onze zorg op dit vlak
op alle niveaus bij I&W bekend maken.

3. Economische veiligheid: voldoende middelen?
 Zie notitie in bijlage.
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Van:
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 14:30
Aan:  

CC: )
Onderwerp: Notitie strategisch overleg TSN met 
Bijlagen: Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel.docx

Hi , 

In de bijlage een notitie ter voorbereiding op een gesprek dat wij maandag nog met hebben over strategie omtrent TSN. Jullie input is (meer dan) welkom, liefst 
in tracks. Einde dag stuur ik de boel naar , samen met een eerder gemaakte notitie over economische veiligheid waarmee  al akkoord zijn.  

, hoop dat jij je mail niet leest maar de ervaring leert dat niet uit te sluiten valt dat jij graag nog een hapje Tata neemt in je vakantie, dus voor de zekerheid ook 
naar jou.  

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
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1

Van:
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 11:07
Aan:
CC:  

Onderwerp: Stukken voor strategisch overleg TSN dinsdagochtend
Bijlagen: Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 21-5.docx; TSN  EV + tabel.docx

Dag    

In de bijlage de stukken voor ons strategisch overleg dinsdagochtend (09:00‐09:45). Deze zijn beide akkoord voor 
, en het stuk over EV ook voor  . 

Wij stellen de volgende agenda voor:  
1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie

2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W

3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Voor agendapunt 3) haken J en  het laatste kwartier ook aan.  

Groet, goed pinksterweekend,  
  

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 
Aan: , DGBI 
Van:  
Via:  

Het overleg is bedoeld om strategisch met elkaar van gedachten te wisselen. De meeste punten zijn 
enkel ter bespreking, wanneer er ook een concreet beslispunt voorligt is dit dikgedrukt. Wij stellen 
voor de volgende onderwerpen te bespreken:  

1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W
3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Hieronder een toelichting per onderwerp. 

1. CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
Appreciatie plan FNV
• Door het voorstel van FNV is de discussie over toepassing van alternatieven voor CCS bij TSN

opnieuw opgelaaid. TSN heeft ingestemd met het voorstel tot een ‘haalbaarheidsstudie’ voor de
door FNV ingebrachte oplossing.

• Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele
sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige
inzichten in deze voor- en nadelen.

• Voordelen plan FNV
o Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2.
o Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan,

omdat het bedrijf sneller overstapt op een van de mogelijke technieken om uiteindelijk
volledig CO2-neutraal te worden.

o Voor partijen die kritisch zijn op toepassing van CCS biedt dit plan een andere route. Dit
leidt ook tot een lagere druk op de CCS-plafonds.

• Nadelen plan FNV:
o Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel

minder CO2-reductie tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot aan
2050, dan een route met CCS. Ook is het met de route van FNV niet zeker dat Tata Steel
de CO2-heffing kan ‘voorblijven’.

o Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet
op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan worden:
het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning
van opties zoals DRI en  Deze opties passen op basis van huidige inzichten niet goed
in de SDE++ (kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).

o Deze oplossingen leiden tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
o Tata Steel verwacht dinsdag een concretisering van de Roadmap+ aan te kondigen.

Daarmee wordt de impact op de omgeving naar huidige verwachting dusdanig
teruggedrongen, dat het de vraag is wat de toegevoegde waarde is van sluiten van KGF2.

o De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. Daarnaast zijn er
geen doorlooptijden voor vergunningen opgenomen in de plannen. We kunnen met het
oog op de klimaatdoelen niet de plannen alsmaar blijven heroverwegen.
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Verhouding EZK tot onderzoek door FNV 
• Het onderzoek moet (voor zover dit het Rijk aangaat) aan een aantal voorwaarden voldoen:

o Het moet duidelijk blijven dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie
voor de industrie gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de investeringsbeslissingen.

o De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN moet nemen
over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

o Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig in kaart
brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve mogelijkheden om de
overlast op de omgeving terug te dringen, bijvoorbeeld met de investeringen zoals
genoemd in de Roadmap+.

o Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er wordt
inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes gediscussieerd tussen
het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere vertraging is een risico met het oog op
de klimaatdoelen.

Voorstel voor inzet vanuit het Rijk voor onderzoek 
• Gedeeld opdrachtgeverschap FNV en TSN. Overheid in toehorende rol betrokken.
• Vooraf kunnen we bij FNV en TSN een aantal aspecten waaraan het onderzoek wat ons betreft

zou moeten voldoen duidelijk maken:
o Scope: vergelijking tussen voorstel FNV en route CCS op alle doelen (klimaatdoelen 2030

en 2050, zowel voor TSN als voor NL, milieu/gezondheid/overlast omgeving) en op zowel
betaalbaarheid als technische haalbaarheid risico’s. Twee heldere scenario’s, omwille
van de tijd en gewenste helderheid over CCS en SDE++ dit najaar.

o Ook goed rekening houden met tijdsaspecten en met ‘regulatory’ onzekerheid: subsidie
voor DRI is ingewikkeld, dat geeft onzekerheid. Wij (WJZ) kunnen daarvoor input leveren
naar onderzoekende partij.

o Daarin ook ontwikkelingen zoals Roadmap+ meegenomen. Baseline is dus niet huidige
situatie maar vastgestelde plannen TSN voor komende tijd.

o Onderzoek moet er binnen twee maanden liggen (dat willen FNV en TSN ook)
• Op dit moment denkt TSN aan DNV als uitvoerder van het onderzoek.
• GL heeft vorige week gevraagd om een brief van MEZK, waarin o.a. aangegeven wordt of PBL een

rol kan spelen bij het onderzoek.
• Wij denken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek van DNV voor te leggen voor commentaar

aan PBL. PBL kan dan aangeven wat de effecten zijn op de klimaatdoelen en hoe zij bijvoorbeeld
de mogelijkheden tot het toekennen van subsidie aan de verschillende opties meewegen in de
kansen voor beide projecten om tijdig tot resultaat te leiden.

• Een opdrachtgevende rol voor de overheid zien wij op dit moment minder zitten, omdat de
minister enige ruimte moet houden om eigen afwegingen te maken ten opzichte van het
onderzoek.

Beslispunt: ben jij het eens met bovenstaand inzet voor het onderzoek? Zo ja, dan zullen wij dit 
oppakken met FNV en TSN, en met PBL en directie Klimaat als accounthouder van PBL. 

SDE++ 
• Conform het KA, de EoP en de motie Moorlag hebben wij gekeken naar knelpunten in het

instrumentarium bij de uitrol van reductiemogelijkheden in de industrie. Dit heeft er onder meer
toe geleid dat we de regels rondom de CCS-caps verduidelijkt hebben, de marktordening van CCS



versneld hebben opgepakt, en opnieuw hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder 
een project dat slechts voor een gedeelte een aanvraag beschikt krijgt in jaar x, opnieuw een 
aanvraag kan indienen voor hetzelfde project in jaar x + 1.   

• Zoals besproken blijft naar huidige inzichten het budget voor de najaarsronde van de SDE++
evenwel knellend. Eerder is geconcludeerd dat het op dit moment niet haalbaar lijkt om het
budget op een wijze op te hogen dat een substantiële verlichting van dit knelpunt bereikt wordt.
Dit betekent dat verschillende grote projecten voor CCS in de industrie het risico lopen dit najaar
een gedeeltelijke beschikking te krijgen, waarmee zij niet tot voldoende schaalgrootte kunnen
komen om op basis van hun beschikking tot realisatie over te gaan. Schaalgrootte is een van de
belangrijkste factoren in de (maatschappelijke) kostenefficiëntie van het toepassen van CCS.

• Zoals eerder besproken betekent dit dat wij verschillende opties moeten voorbereiden om dit
najaar, nadat duidelijk is geworden welke partijen voor welke bedragen hebben ingediend, om te
gaan met de dan ontstane situatie. Het gesprek hierover met K&E is begonnen, zij delen het
uitgangspunt dat we ons hier vanaf nu op moeten voorbereiden zodat de politieke keuzes dan
helder zijn.

• Voor TSN specifiek betekent dit dat dit najaar een discussie verwacht kan worden over de
strategische toekomst van het bedrijf, en hoe de Nederlandse overheid dit kan faciliteren. Dit zal
naar verwachting leiden tot grote politieke keuzes (met brede impact op de klimaattransitie),
bijvoorbeeld over de noodzaak tot ophoging van de caps, het openstellen van een aanvullende
SDE++-ronde, en/of versnelde druk op de EC om DRI subsidiabel te maken op hetzelfde niveau
als CCS.

• Voor de kortere termijn zijn er nog twee discussies over ten aanzien van de SDE++ zelf.
o De eerste discussie betreft de verwachte prijs van CO2 onder het ETS. Sinds het uitkomen

van de KEV vorig jaar, is de verwachte prijs gestegen van ongeveer 46 euro per ton naar
ongeveer 86 euro per ton. Het aanpassen van de regeling op dit punt heeft grote
gevolgen, zowel voor het budgetbeslag van alle industrieprojecten (substantieel lager)
als voor de rangschikking van de projecten vis-a-vis projecten in andere sectoren (veel
beter).

o Vanwege het punt van de rangschikking, verwacht K&E veel weerstand op het aanpassen
van de regeling, ook omdat dit een afwijking van de eerder overeengekomen regels is.
Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft het niet aanpassen van de regeling op dit
punt onhoudbaar is, gegeven het enorme onnodige budgetbeslag dat dit zou betekenen
(mogelijk tot meer dan een miljard euro, afhankelijk van het aandeel van CCS in de SDE++
en de bedragen waartegen deze worden ingediend). Dit discussiepunt moet worden
beslecht vóór de publicatie van de SDE++-regeling (verwacht binnen enkele weken).

o De tweede discussie betreft de boete die een partij moet betalen als zij een beschikt
project niet realiseren. Het is waarschijnlijk dat dit jaar een grote aanvraag over de grens
van het budget heen gaat: óf een aanvraag van de Zeeuwse partijen, óf van TSN. Deze
partijen zouden dan volgend jaar een aanvullende aanvraag kunnen indienen. De
budgetten zijn in elk gegeven jaar waarschijnlijk onvoldoende ruim om voldoende
zekerheid te hebben dat zij hun project überhaupt in één ronde beschikt kunnen krijgen.
Daarom lijkt het onredelijk om van hen een boete te eisen voor non-realisatie als zij in
een volgende SDE++-ronde niet een volgend deel van hun budget beschikt kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere technieteken.

o K&E ziet deze problematiek ook. Wij zijn op dit moment met K&E en WJZ in gesprek om
hiervoor een oplossing te vinden. Dit kan mogelijk zijn dat er een brief wordt verstuurd
vanuit EZK dat EZK in een dergelijk voorkomend geval niet voornemens is de boete te
innen.



Samenhang met zoektocht naar aanvullende CO2- reductiemogelijkheden 
• Met het oog op de Urgenda-kwestie en de mogelijke ophoging van nationale doelen is er een

nieuwe discussie ontstaan over aanvullende CO2-reductiemogelijkheden. Door K&E werd in
eerste instantie ‘de optie van FNV en Urgenda’ genoemd als mogelijke versnelling. Wij hebben
echter bij K&E aangegeven dat dit tov de CCS-route tot een lagere realisatie van gereduceerde
Mtonnen leidt.

• Er is echter wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS, én een DRI/  Wij
hebben hierover zeer verkennende eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting
kan een combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende reductie vanaf
ongeveer 2028. Omdat de projecten impact hebben op elkaar, zijn deze naar verwachting niet zo
kostenefficiënt als de ‘base case’ van TSN, maar in de context van het KA gaat het waarschijnlijk
nog altijd om relatief kostenefficiënte tonnen.

• Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden in de ‘base case’: lukt het TSN om voldoende subsidie te krijgen om

überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?
o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-steun te geven aan

technieken als DRI en  Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de onrendabele
toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt zou moeten worden,
ook irt tot de begrenzingen die daarvoor zijn opgesteld in het KA (zoals de 550 miljoen
euro aan maximale kasuitgaven in 2030).

• Vanwege deze complicerende factoren is TSN tot op heden terughoudend met het verder
uitwerken van deze casus – zij richten hun capaciteit nu op het versterken van de ‘base case’. Dit
betekent ook dat er nog beperkt ruimte is om hierbij andere delen van het Rijk mee te nemen
(I&W, onderdelen K&E) om een breder beeld van de voordelen en mogelijkheden tot
ondersteuning van een dergelijk optie scherp te krijgen.

• Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze optie wel een grote
kans. Als het lukt om beide projecten (zowel CCS als aanvullend een DRI/  project) mogelijk
te maken, dan kan er zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een
grote vlucht naar voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit heeft ook een grote
positieve impact op het behalen van de industriedoelen onder het KA.

Relatie EZK- TSN & afspraak met Hans van den Berg 
• Op dit moment is de relatie met het bedrijf, ondanks enkele stevige discussies over de financiële

ondersteuning van de overheid bij de uitvoering van de CCS-casus, goed. Bij het bedrijf ziet men
ook de problematiek van de te maken (politieke) keuzes dit najaar, mocht het niet lukken om het
hele project via de SDE++ gehonoreerd te krijgen, aankomen.

• TSN wil mede daarom op korte termijn een gesprek tussen Hans van den Berg en jou organiseren
om o.a. beelden te delen over de discussies rondom de toekomst van het bedrijf die mogelijk dit
najaar zullen volgen. Wij adviseren je dit gesprek aan te gaan.

• Een belangrijk vraagpunt van onze zijde daarbij is dat we al lang wachten op een geüpdatete en
gedegen doorrekening van de business case van TSN en de impact van de laatste versie van de
CCS-case en de alternatieven. TSN geeft aan hierover in overleg te zijn met de aandeelhouder, en
deze cijfers binnen enkele weken te kunnen geven. Dit is echter al enkele maanden de status.

• Zonder deze cijfers is de zekerheid waarmee wij uitspraken kunnen doen over de verschillende
cases beperkt. Bovendien vormen de cijfers belangrijke input in de discussie over de strategische
toekomst van het bedrijf, die wij ook regelmatig met TSN voeren.
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2. Druk op omgeving: gezondheid, milieu en de betrokkenheid van I&W
• Naar verwachting presenteert TSN dinsdag de concretisering van de Roadmap+. Deze moet

inzicht geven in de timing en de omvang van de effecten van het plan op overlast en uitstoot.
• Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig werknemers, gecoördineerd

door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen
tussen Tata Steel en de directe omgeving van het bedrijf.

• Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen voor een duurzame
toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De provincie lijkt vooralsnog ook mee te werken aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken. I&W laat zich nog in de
meest felle bewoordingen uit over de toekomst van het bedrijf (stas I&W twee weken geleden:
“De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”).

• I&W is eerstverantwoordelijk departement voor deze problematiek. Op werkvloerniveau is het
echter vooralsnog lastig om de juiste mate van betrokkenheid van I&W te krijgen. Hoewel bij
I&W het belang van het probleem wordt onderschreven, wordt er ten aanzien van concrete
discussies over oplossingen veelal verwezen naar kaders, de mogelijkheden van de provincie om
strenger te handhaven en het feit dat het voor I&W geen gebruik is om hierover direct met
bedrijven te spreken.

• Hoewel dit in de basis een begrijpelijke houding is, lijkt hiermee niet het grote specifieke belang
van deze casus en de gevolgen voor de omwonenden te worden erkend. Indien er hier, zoals de
omwonenden vrezen, sprake is van specifieke, grote schade door toedoen van de uitstoot, past
het niet meer om alleen te verwijzen naar Europese regels en algemene oplossingen, maar moet
ook actief worden gekeken naar wat er vanuit de overheid gedaan kan worden om het probleem
op de zeer korte termijn op te lossen.

• Hier zit ook een samenhang met het voorgaande punt over de toepassing van een DRI en een
 Deze opties kunnen leiden tot het snel sluiten van de KGF-2, een belangrijke steen des

aanstoots voor de omgeving. De voordelen van deze optie op de vlakken van milieu, gezondheid
en overlast zijn minstens zo belangrijk als de voordelen op het vlak van CO2. Vooralsnog lijkt de
capaciteit om actief mee te denken bij I&W over een dergelijke oplossing echter minimaal. De
betrokkenen ontberen in onze perceptie de tijd of de inhoudelijke kennis om hier een actieve rol
in te spelen.

• Met het oog op de grote belangen van en risico’s aan deze casus, blijven wij onze zorg op dit vlak
op alle niveaus bij I&W bekend maken.

3. Economische veiligheid: voldoende middelen?
• Zie notitie in bijlage.
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Aan:  
Via:  
Van:  
Onderwerp: Economische veiligheid en Tata Steel Nederland 

Aanleiding 
PWC heeft onderzoek gedaan naar de partijen die mogelijk in de markt kunnen zijn voor Tata Steel 
Nederland (TSN). Daarin worden ook een aantal partijen genoemd die mogelijk banden hebben met 
de Russische en/of Chinese regering. Dit kan voor politieke ophef en ongemak zorgen. Binnen de 
huidige kaders van economische veiligheid is er echter geen aanleiding en zijn er ook geen 
instrumenten om te interveniëren.  Evt. mogelijkheden om te interveniëren bij een overname door 
een van deze partijen zijn beperkt tot: 

- een incidentele subsidie of lening die de Staat mogelijk verstrekt aan TSN met de daaraan
verbonden mogelijkheid om eisen te stellen en instemmingsrechten te verlangen bij
bepaalde transacties; en

- de mogelijkheden tot informele gesprekken.

Gevraagd besluit 
Graag horen wij van u of het wenselijk is om verdere mogelijkheden voor de Staat om in te grijpen bij 
een overnamepoging te creëren.  

Kernpunten 
 Na het afketsen van de een overeenkomst met SSAB, blijft Tata Steel Limited (TSL) naar eigen

zeggen ‘op zoek naar een strategische oplossing voor TSN op de lange termijn’. Het is duidelijk
dat daarbij een overname door een andere partij wat TSL betreft tot de mogelijkheden behoort.

 TSN heeft een grote toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid, met 11.000 directe en
47.000 indirecte banen (Oxford Economics). Discussies over de toekomst van (de werknemers
van) TSN worden daarom ook deels in de Tweede Kamer gevoerd en kunnen rekenen op brede
politieke belangstelling.

 Bij een overname van TSN is er vanuit economische veiligheid geen grond om in te grijpen omdat
de nationale veiligheid niet in het geding is. Een instrument zoals de investeringstoets is daarom
niet van toepassing. Zelfs als de investeringstoets van toepassing zou zijn bieden de wettelijke
beoordelingscriteria naar verwachting weinig ruimte om een overname tegen te houden, omdat
deze criteria zijn toegespitst op risico’s voor de nationale veiligheid en niet op politiek ongemak
of economische belangen.

 Ten tijde van het opstellen van de wetgeving voor de investeringstoets hebben er verschillende
discussies plaatsgevonden over de reikwijdte van het wetsvoorstel en het risico op oneigenlijk
gebruik en te ruime criteria die gebruikt/misbruikt kunnen worden voor protectionisme en
industriepolitiek. Daarbij is er bewust voor gekozen de reikwijdte van de toets beperkt te houden
vanwege de effecten op het investeringsklimaat en de toets daarom uitsluitend van toepassing te
laten zijn als er risico’s zijn voor de nationale veiligheid. De toets is dus niet van toepassing als
andere publieke belangen (zoals werkgelegenheid) en/of onze concurrentiepositie in het geding
zijn.

 Tegelijkertijd komt bij een eventueel bod ongetwijfeld de (politieke) vraag naar boven of het
wenselijk is dat het stilleggen van de productie in IJmuiden een optie is voor een partij die met
Nederland spreekt over conflicterende geopolitieke, strategische belangen. Hoewel de
economische banden (bijvoorbeeld in termen van handel) met zowel Rusland als China van een
breedte zijn dat de totale balans mogelijk niet direct wijzigt bij een overname van TSN, kan hier,
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mede vanwege het politieke belang van TSN, wel degelijk een effect vanuit gaan. Er is naar het 
oordeel van team Economische Veiligheid echter geen sprake van een risico voor de nationale 
veiligheid, omdat het belang van TSN niet dusdanig groot is dat Nederland direct in een 
chantabele positie terecht komt. 

 Indien het vanuit andere publieke belangen wenselijk is om een bepaalde overname tegen te
gaan, dan is het verstandig om voordat een overnamepartner zich meldt al aanvullende opties te
creëren voor de Staat om in te grijpen bij een eventuele overname. Omdat het EV-
instrumentarium niet van toepassing is, ligt het voor de hand om te kijken welke voorwaarde
opgelegd kunnen worden in het geval van het verstrekken van een subsidie en/of lening vanuit
de overheid. In ultimo kan overwogen worden een (minderheids)belang in Tata Steel te nemen
indien het voortbestaan van TSN dusdanig van belang wordt geacht –een dergelijke preventieve
stap ligt echter niet voor de hand’.

Tabel 1: inschatting publieke belangen en interventiemogelijkheden 
Publiek belang Hoe mogelijk beïnvloed door overname? Interventiemogelijkheden 

als publiek belang in het 
geding is door een 
overname 

Nationale veiligheid Naar huidig oordeel van Team 
Economische Veiligheid is de nationale 
veiligheid niet in het geding bij een 
eventuele overname van TSN 
 TSN produceert geen sensitieve

technologie die raakt aan nationale
veiligheid

 Bij stilleging van de productie van TSN
komt de nationale veiligheid niet in
gevaar. Vanuit het oogpunt van vitale
processen is er daarom geen risico
voor de nationale veiligheid.

Hiermee lijkt dit belang niet in het geding. 

NB: niet van toepassing op TSN, 
omdat nationale veiligheid niet in 
gevaar is. 
 Investeringstoets (ogv

peildatum)
 Directe investering

staat in bedrijf
 Voorwaarden in

subsidiebeschikkingen
 Informele gesprekken

overnamepartners

(Bedrijfs)economische 
afhankelijkheid van 
een politiek gedreven 
actor.  

Indien een Chinese of Russische partij met 
banden met de staat TSN overneemt, is 
het niet ondenkbaar dat sluiting van of het 
terugtrekken van investeringen in TSN een 
dreigement wordt in toekomstige 
discussies.  

Gegeven de breedte van de handel en 
gedeelde economische belangen met 
landen waarmee dit zou kunnen spelen, 
lijkt het niet erg waarschijnlijk dat een 
overname een grote strategische 
afhankelijkheid kan geven. Ook is het 
economisch belang van TSN niet dusdanig 
groot dat het NL op zichzelf in een 
chantabele positie zou kunnen brengen. 
Het uitspelen van deze geringe 
strategische afhankelijkheid zou daarnaast 

 Directe investering
staat in bedrijf

 Informele gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkingen



hoge kosten geven voor de aankopende 
partij, die hiermee dan niet in 
bedrijfsbelang zou handelen.  

Werkgelegenheid, 
verdienvermogen & 
innovatiekracht 

Afhankelijk van het doel van de 
overnamepartij, kunnen bij het ‘uitmelken 
van de huidige assets’ en onvoldoende 
nieuwe investeringen de volgende 
publieke belangen van TSN in het geding 
komen: 
 Volgens Oxford Economics 11.000

directe, 47.000 indirecte banen, en 7.1
miljard bijdrage aan NLse economie.

 Belangrijke basisindustrie met veel
links naar rest van industrie NL

 WEF Lighthouse (innovatie)

 Directe investering
staat in bedrijf

 Informele gesprekken
overnamepartners

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkingen

Verduurzaming Nederland heeft als doel om de industrie 
in Nederland de klimaattransitie te laten 
maken. Een partij die slechts de huidige 
assets ‘uitmelkt’ en onvoldoende bereid is 
risico te nemen, zorgt nog jaren voor een 
(te) hoge uitstoot zonder dat er uitzicht op 
is dat het staalbedrijf uiteindelijk een 
toekomst in Nederland heeft.  

Gegeven de kosten van de aankoop en de 
snel oplopende CO2 prijzen (zowel onder 
ETS als onder de nationale heffing) lijkt 
het erg onwaarschijnlijk dat dit voor een 
aankopende partij een aantrekkelijke 
strategie is.  

 Aanvullend
klimaatbeleid
(bijvoorbeeld via CO2-
heffing), waardoor dit
niet langer in belang
van bedrijf is.

 Directe investering
staat in bedrijf

 Informele gesprekken
overnamepartners 

 Voorwaarden in
subsidiebeschikkingen
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Van: )
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 13:56
Aan:   

Onderwerp: Tata Steel dinsdag naar buiten met concretisering Roadmap+

Dag collega’s, 

Dinsdag gaat TSN naar buiten met een concretisering van de Roadmap+. De Roadmap+ is het plan van Tata om 
de overlast op de omgeving (milieu, hinder, gezondheid) terug te dringen.  en ik zijn zojuist hoog over 
door het plan heen gepraat. Het plan is nog onder embargo en wordt niet vooraf met ons gedeeld. Met het oog op 
de PCR (en ook als direct betrokken overheid) krijgt de Provincie het plan wel vandaag al. Deze opzet lijkt ons ook 
goed.  

Inhoud 
 Plan maakt duidelijk wat per wanneer gaat gebeuren om milieuschade/hinder/gezondheidsschade terug te

dringen, inclusief gekwantificeerde impact in de tijd.
 Alle projecten uit Roadmap+ die eerder zijn aangekondigd worden afgerond in 2023, met als enige

uitzondering de Denox-installatie, die volgt in 2025 (dat is echt hele nieuwe fabriek)
 Resultaat:

o Per 2023 85% geuroverlast tov nu (vooral door maatregelen op KGF2)
o Per 2023 65% stofdepositie verminderd tov nu
o Per 2025 (met online komen denox) 35% fijnstofreductie, 55% reductie in zware metalen en 30%

reductie in stikstof

 Onze appreciatie:
o Dit ziet eruit als een belangrijke stap voorwaarts. Het is goed dat TSN de verwachte resultaten

van de plannen zo scherp in de tijd heeft neergezet. Dat is ook conform het eerdere verzoek van
de provincie. 85% reductie in geur (eerder door de provincie opgemerkt als misschien wel de
belangrijkste reden dat de omgeving zoveel last heeft van de fabriek) is natuurlijk indrukwekkend.

o Tegelijkertijd ligt de winst op enkele belangrijke gezondheids-parameters (zoals fijnstof en zware
metalen) nog wel enkele jaren bij ons vandaan. We moeten afwachten hoe de omgevingsdienst en
ook de omgeving zelf dit zullen oppakken. Met het vervolgonderzoek van het RIVM en het
onderzoek van de OVV naar gezondheid, die beiden later dit jaar volgen, is over dit onderwerp
ongetwijfeld het laatste nog niet gezegd.

o TSN geeft aan dat dit allemaal bovenwettelijke maatregelen (dus bovenop de vergunningen zijn).
Eerder heeft de provincie aangegeven dat in ieder geval voor wat betreft de Denox-installatie
anders te zien (dat zou BBT zijn en dus voorgeschreven vanuit Europa).

Tijdlijn  
 Vandaag contact vanuit TSN met provincie, I&W en ons
 Maandag contact met burgemeesters omliggende gemeenten
 Dinsdagochtend in de media: 10 uur perscall. Dan ook volledig plan op website. ’S Avonds Hans van den

Berg mogelijk in praatprogramma ergens (nog niet zeker).
 Woensdag: openbaar webinar voor omgeving, met onafhankelijke moderator

@F , TSN bood aan dat Hans van den Berg ook nog wel met jou wilde bellen vooraf als jij dat prettig vond, 
voor hen hoefde dat niet per sé. Wij hebben aangegeven niet meteen een aanleiding te zien (we hebben voor nu 
de info die we willen hebben, jij spreekt Hans hoe dan ook binnenkort), zie jij dat anders?  
@collega’s DC/BBR, goed om woordvoering voor te bereiden en MEZK te laten weten dat dit in het nieuws 
komt, maar denk verder niet dat dit nota-waardig is, zien jullie dat nog anders?  

Voorzetje voor een simpele woordvoeringslijn (verder nog niet intern afgestemd) hieronder. 
 De productie van Tata Steel moet schoner. Dat is van essentieel belang voor een duurzame toekomst van

het bedrijf in Nederland. Daarbij gaat het op de kortere termijn vooral ook om het terugdringen van
gezondheids‐ en milieschade voor de omgeving.

 Ik ben blij om te zien dat Tata Steel deze handschoen oppakt. Het plan ziet er, op het eerste gezicht, uit als
een belangrijke en grote stap voorwaarts. Dat is belangrijk voor het herstel van het vertrouwen van de
omgeving.
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 Tegelijkertijd: de provincie is hier bevoegd gezag. Ik wil dus vooral ook van de omgevingsdienst horen hoe zij
het plan beoordelen. Zij zullen het plan nu goed gaan bestuderen.

 De Staatssecretaris van I&W, hiervoor vanuit het kabinet verantwoordelijk, houdt hierover nauw contact
met de provincie.

Groet, goed weekend,  
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 15:47
Aan:  

CC:  
 

Onderwerp: Deadline woensdag 15:00 beantwoording SO TSN 
Bijlagen: 20210520 SO Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie - verdeling beantwoording.docx

Beste allen,  

Zie in de bijlage de binnengekomen vragen vanuit de Kamerleden voor het SO over de EoP met TSN. en ik zullen het grootste deel van de vragen oppakken. 

Verder vragen we aan de volgende mensen om een vraag te beantwoorden (in het document in rood aangegeven bij de vraag): 
- : vraag over infra van het CDA.
- : vraag over CBAM van het CDA
- : vraag over totale uitstoot TSN van de SP
- l: vragen over gezondheid en milieu van de SP en PvdA
- : vraag over stikstof van de PvdA (samen met )
- : vraag over CCS van de PvdD
-  Vraag over subsidiëring CCS bij Tata Steel van de PvdD

Zouden jullie de beantwoording vóór woensdag 15:00 met akkoord van het relevante MT-lid willen terugsturen naar en mij? 

Verder proces:  
 Woensdag einde dag of donderdag begin van de dag sturen we conceptbeantwoording inclusief Kamerbrief rond in deze groep.
 Vrijdag 13:00 is deadline voor jullie input op beantwoording bij ons.
 Vrijdag einde dag gaat deze naar MT-leden (laat het weten als jullie MT-lid medeparaaf wil geven, dan nemen we die mee), met deadline dinsdag 1 juni einde

dag voor akkoord of commentaar. Nb: graag zelf zorgen dat MT-lid moment heeft in agenda als deze mee moet lezen.
 Woensdag 2 juni einde dag bij BBR liggen.
 Donderdag 3 juni naar DG BI
 Vrijdag 4 juni mee in de tas van de minister

Dank & goed weekend, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 12:49 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Hierbij! 

Van: @tweedekamer.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 12:45 
Onderwerp: Inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Dag allen, 

In  de bijlage de inbreng voor het schriftelijk overleg Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Adjunct-griffier 
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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32813 Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie 

Nr. Verslag van een schriftelijk overleg 
Vastgesteld 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en 
opmerkingen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd over de brief 
d.d. 30 maart 2021, ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie’ (Kamerstuk 32813, nr.
677) en de brief d.d. 23 april 2021 ‘Gevolgen controversieel verklaren Expression of
Principles met Tata Steel’ (Kamerstuk 29826, nr. 129).

De vragen en opmerkingen zijn op 20 mei 2021 aan de minister van Economische Zaken en 
Klimaat voorgelegd. Bij brief van ……zijn de vragen beantwoord. 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Azarkan 

Adjunct-griffier van de commissie, 
Yaqut 

Inhoudsopgave 

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 
II Antwoord / Reactie van de minister 

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 
De leden van de VVD-fractie nemen kennis van de brief van de minister van Economische 
Zaken en Klimaat met betrekking tot de afspraken met Tata Steel over CO2-reductie. Deze 
leden hebben nog enkele vragen. 

De leden van de VVD-fractie lezen in de bijlage ‘Expression of Principles’ dat er een aantal 
randvoorwaarden worden gesteld voor het behalen van de doelen rondom CO2-reductie zoals, 
voldoende middelen, het kunnen doorberekenen van de heffing op emissiehandel (ETS) naar 
de markt, en toegang tot de juiste infrastructuur. Deze leden vragen of, en zo ja, wanneer 
wordt verwacht dat aan deze randvoorwaarden is voldaan? Wat heeft de minister al in 
werking gezet om deze randvoorwaarden te realiseren? Kan de minister hierbij aangeven 
welke technieken kunnen worden ingezet om de staalproductie in Nederland te 
verduurzamen?  

De leden van de VVD-fractie merken op dat Tata Steel Nederland te koop staat en zij vragen 
wat de status is van een eventuele overname en welke partijen daarbij betrokken zijn. Tevens 
vragen zij welke impact een eventuele verandering van eigenaar heeft of kan hebben op de 
reeds gemaakt afspraken tussen het ministerie en Tata Steel in Nederland (TSN).  
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De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van plannen van de FNV waarin een 
alternatieve route tot verduurzaming van TSN is omschreven dan in het Roadmap+. De leden 
vragen hoe de minister zijn rol ziet tussen het wegen van verschillende plannen om tot de 
gewenste CO2-reductie te komen. Kan de minister aangeven wat zijn bevindingen zijn van de 
FNV-plannen? Ziet de minister ook manieren om sneller CO2-reductie te realiseren bij TSN? 

 
 
De leden van de VVD-fractie hebben tot slot met interesse kennisgenomen van de pilot van de 
Zweedse staalmaker SSAB in Lulea. Is de minister op de hoogte van de resultaten van deze 
pilot? Welke lessen kunnen eruit getrokken worden voor de Nederlandse staalindustrie 
volgens de minister? Is de minister bereid om contact op te nemen met de Zweedse overheid 
om lessen te trekken over hoe men daar deze innovaties binnen de staalindustrie stimuleert? 

 
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 
De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de afspraken die zijn 
gemaakt met Tata Steel over CO2-reductie.  
 
De leden van de D66-fractie lezen dat CO2-reductie van vijf megaton (Mton) een ambitieuze 
stap is. Deze leden vragen de minister waaruit blijkt dat vijf Mton een ambitieuze stap is. 
Tevens vragen zij of er verschillende scenario’s zijn onderzocht waaruit is gebleken of vijf 
Mton CO2-reductie daadwerkelijk het meest ambitieuze doel is en kunnen deze scenario’s 
gedeeld worden? Op welke wijze is de luchtvervuilende uitstoot van grafiet en stikstof bij de 
staalproductie van Tata Steel meegenomen in het plan? Op welke wijze zijn omwonenden en 
werknemersorganisaties betrokken bij de totstandkoming van dit project?  
 
De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de FNV-visie over 
‘groen staal’, waarbij een plan wordt gepresenteerd waarbij CO2-reductie wordt bereikt met 
minder CO2-opslag. Hoe beoordeelt de minister deze visie en hoe verhoudt deze visie zich tot 
het plan waartoe de minister met Tata Steel is gekomen? In hoeverre is de rap stijgende CO2-
prijs meegenomen in het plan van de minister, waarbij de stijgende CO2-prijs onder andere 
invloed kan hebben op de financiële kosten van het subsidiëren van CO2-opslag onder de 
grond? Onderkent de minister ook dat een stijgende CO2-prijs in combinatie met de nationale 
CO2-heffing voor de industrie duidelijke (financiële) invloed zal hebben op de productie van 
staalfabrikant Tata Steel?  
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie 
De leden van de CDA-fractie vinden rentmeesterschap een belangrijke kernwaarde. 
Rentmeesterschap betekent goed voor onze aarde willen zorgen. Verder staat 
rentmeesterschap voor gedegen financiën en daarmee voor beleid dat haalbaar en betaalbaar 
is. De Euro die eerst verdiend moet worden kan maar eenmaal uitgeven worden. Deze leden 
vinden dat, dat voor onszelf, voor een schone en gezonde samenleving en voor generaties die 
na ons zullen komen moet gebeuren. Klimaatverandering is een van de grootste opgaven van 
deze tijd. Nederland moet daarom een solide bijdrage leveren aan het halen van het CO2-
reductiedoel dat wereldwijd in Parijs is afgesproken. Daarbij past het volgens deze leden dat 
afspraken gemaakt worden met partijen die veel uitstoten en die de samenleving tegelijk 
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nodig heeft, over hoe de vergroening concreet vorm moet krijgen. De afspraken moeten 
passen in de routekaart naar 2050 en suboptimale oplossingen moeten voorkomen worden. 
Daarbij vragen deze leden aandacht voor het behoud van werk waarmee families in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien en er zo een bijdrage door bedrijven aan de Nederlandse 
samenleving wordt geleverd.  

De leden van de CDA-fractie vinden het in dit kader goed om te zien dat Tata Steel Nederland 
met ambitieuze plannen komt om in 2035 vijf Mton CO2-reductie op jaarbasis te realiseren. 
Daarmee kan het bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen uit 
het Klimaatakkoord. Deze leden vinden het goed en noodzakelijk dat Tata in Nederland in 
verduurzaming investeert. Dit past in het streven om de industrie in Nederland te vergroenen 
zonder dat daarbij door weglekeffecten vervuiling zich naar het buitenland verplaatst. Deze 
leden lezen dat de minister voornemens is om nauw samen te blijven werken met alle partijen 
die een bijdrage moeten leveren aan het Klimaatakkoord. Zij vragen de minister of het daarbij 
tevens het streven is om met andere partijen vergelijkbare afspraken over CO2-reductie te 
maken als met Tata Steel. Kan de minister aangeven of daarover momenteel gesprekken 
plaatsvinden met andere partijen en op welke termijn verwacht hij daar resultaten van?  

De leden van de CDA-fractie merken op dat het voor het reduceren van de CO2-uitstoot in de 
industrie van belang is dat eventuele knelpunten op het gebied van onder andere infrastructuur 
worden aangepakt. Zij wijzen er in dit kader op dat de Kamer middels de motie Mulder-
Harbers (Kamerstuk 35570-XIII-26) de regering heeft verzocht om de no-regretmaatregelen 
voor het investeren in de energie-infrastructuur voor de industrie in kaart te brengen en 
daarover in het voorjaar te rapporteren. Deze leden vragen de minister welke maatregelen er 
reeds in kaart zijn gebracht en op welke termijn daar concrete stappen mee kunnen worden 
gemaakt. Wanneer is de minister voornemens om deze maatregelen aan de Kamer voor te 
leggen?  

De leden van de CDA-fractie zijn het met de minister eens dat het gezien het mondiale 
speelveld van groot belang is dat hogere CO2-prijzen in Europa er niet toe leiden dat 
productie en daarmee ook de uitstoot zich verplaatsen naar buiten Europa. Deze leden 
onderschrijven daarom het belang van een Europees Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM), zodat vervuiling ook een prijs krijgt en er een eerlijk speelveld is voor onze 
bedrijven. Kan de minister aangeven wat de huidige stand van zaken omtrent CBAM is? 
Wanneer wordt het definitieve voorstel verwacht en hoe ziet het speelveld er op dit thema uit 
binnen de Europese Unie? Deze leden merken op dat landen zoals China en Australië 
overwegen om naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te stappen wanneer CBAM 
werkelijkheid wordt vanwege het feit dat zij een koolstofgrenstaks zien als een vorm van 
protectionisme. Tevens klinkt er vanuit ontwikkelingslanden kritiek op CBAM, omdat een 
dergelijke mechanisme volgens die landen tot grotere milieuschade zou kunnen leiden. Zij 
vragen de minister te reageren op deze kritiek. Welke risico’s ziet de minister met betrekking 
tot CBAM?  

De leden van de CDA-fractie merken op dat de minister zegt dat de werknemers van Tata 
Steel Nederland blij zijn met de plannen die opgesteld worden om in IJmuiden een 
competitief en duurzaam staalbedrijf te realiseren. Echter, 14 mei 2021 werd door FNV een 
plan gepresenteerd waaruit volgens hen blijkt dat Tata Steel IJmuiden veel sneller de CO2-
uitstoot kan reduceren. Hoe rijmt de minister deze ontwikkeling met zijn stelling dat de 
werknemers blij zijn met de plannen van Tata Steel? Zijn de werknemers tevreden met de 
plannen of zien zij liever een andere oplossing? Deze leden vragen de minister tevens om een 
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inhoudelijke appreciatie te geven van het door FNV gepresenteerde plan en de gevolgen 
daarvan te vergelijken met de plannen van Tata Steel. Zij verzoeken de minister daarbij in 
ieder geval in te gaan op de kosten en de gevolgen voor werkgelegenheid, CO2-uitstoot en de 
omgevingsoverlast van beide plannen. Hoe verhoudt het plan van de FNV zich tot het plan 
van Tata Steel zelf en hoe weegt de minister beide plannen in de route naar 2050, zowel 
economisch, qua werkgelegenheid en op het gebied van klimaat en omgeving?    
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie 
De leden van de SP-fractie vinden het erg belangrijk om over Tata Steel te praten. Deze leden 
brengen in herinnering dat in Nederland meer dan 50 procent van de CO2-uitstoot wordt 
veroorzaakt door slechts tien bedrijven, en dat na de RWE in de Eemshaven centrale en de 
Uniper centrale op de Maasvlakte, Tata Steel het meest vervuilende bedrijf van Nederland is, 
verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse uitstoot. 
 
De leden van de SP-fractie vragen of er inmiddels eenduidige cijfers zijn over het aantal ton 
CO2 dat Tata jaarlijks uitstoot en hoe dit wordt berekend.  
 
De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de plannen van Tata Steel om in 2030 
40 procent minder CO2 uit te stoten door middel van CO2-opvang en opslag, Carbon Capture 
and Storage (CCS). De uitgestoten CO2 zou dan moeten worden opgeslagen in lege gasvelden 
in de Noordzee. Deze leden zijn niet overtuigd door deze plannen. Niet in de laatste plaats 
omdat CCS gepaard gaat met torenhoge subsidies waarvan de noodzaak wat deze leden 
betreft absoluut niet is aangetoond. Zij vinden dat moet worden voorkomen dat het plan leidt 
tot enorme oversubsidie en woekerwinsten. Deze leden ontvangen graag een uitputtende lijst 
van alle subsidies die Tata Steel ontvangt, van alle overheden (Rijk, provincie, gemeente, 
etc.), met daarbij aangegeven voor welk doel de subsidies dienen. Voorts willen zij graag 
weten of Tata Steel een regeling heeft met de Belastingdienst? Zo ja, kan de informatie 
hierover eveneens gedeeld worden?  
 
De leden van de SP-fractie wijzen op het plan van de vakbond dat onlangs is gepresenteerd. 
De FNV stelt dat het beter is om te investeren in een productieproces op groene stroom. De 
plannen van de FNV zorgen voor minder CO2 en fijnstof uitstoot. Wat is de reactie van de 
regering op dit plan? Zal er worden geluisterd naar de werknemers en zal Tata worden 
aangemoedigd te investeren in een daadwerkelijk groen plan? De minister benadrukt dat 
draagvlak bij de werknemers onmisbaar is. De leden zijn het hier volledig mee eens. Daarom 
vragen zij het kabinet in te gaan op de 300 miljoen euro die Tata investeert in CO2-
reductieprojecten en de 1,4 miljard euro waarvan de FNV stelt dat, dat nodig is voor 
verduurzaming van het bedrijf. Moet er niet veel meer gebeuren, zo vragen deze leden aan de 
minister.  
 
De leden van de SP-fractie benadrukken dat progressie van groot belang is. Met name 
omwonenden worden hard getroffen, zoals onlangs wederom werd bevestigd door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij kampen vaker met hartklachten, 
diabetes en longkanker. Zij moeten verhuizen wegens luchtwegproblemen. Kinderen moeten 
steevast hun handen wassen als ze buiten spelen, de grafiet die neerslaat op de omgeving is 
erg gevaarlijk voor hen. De sneeuw kleurt er niet wit, maar zwart. Wat is de reactie van de 
minister hierop?  
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De leden van de SP-fractie vragen hoe Tata durft te beweren dat IJmuiden een van de 
schoonste fabrieken ter wereld is. Deze leden vinden het onacceptabel dat nog steeds wordt 
weggekeken voor de gevolgen voor de omgeving, mens en natuur. Hoe is het mogelijk dat de 
belangen van de sterke lobby van Tata worden gediend en ten koste gaan van het welbevinden 
van de omgeving? Hoe is  het mogelijk dat bestaande regels niet worden nageleefd door 
Tata? Wat gebeurt er op het gebied van strengere regelgeving en eventuele maatregelen die 
kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving? Wat is de reactie van de minister op een 
nieuwe aangifte tegen Tata, waarin het bedrijf er door omwonenden van wordt beschuldigd 
willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit te blijven stoten? In het 
kader hiervan zijn deze leden erg benieuwd naar de beantwoording van de Kamervragen van 
het lid Beckerman van 19 april 2021. Kan de minister deze beantwoorden?  

 

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de stukgelopen gesprekken met het 
Zweedse bedrijf SSAB over een eventuele overname. Wat is de reactie van de regering op het 
feit dat de verduurzamingskosten te hoog waren voor SSAB? Voorts vragen deze leden om 
een reactie op de plannen van de initiatiefgroep Havenstad IJpoort, die een CO2 neutrale stad 
willen bouwen op het terrein van Tata Steel, die duizenden arbeidsplaatsen zou moeten 
opleveren en breed de ruimte zou moeten bieden aan nieuwe natuurgebieden. Hoe staat de 
minister tegenover investeringen vanuit de overheid die hieraan te pas zouden moeten komen? 
Welke eventuele andere (overname)plannen of mogelijkheden zijn er voor het gebied en wat 
heeft de voorkeur van de minister?  

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie 
De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van de brief over afspraken met Tata 
Steel over CO2-reductie en de ‘Expression of Principles’ en hebben hier enkele vragen en 
opmerkingen over. 

De leden van de PvdA-fractie hechten een groot belang aan een duurzame en innovatieve 
staalindustrie, maar constateren dat er met de Expression of Principles over CO2-reductie 
helaas voor een kortetermijnoplossing is gekozen. Deze leden vragen waarom de minister niet 
heeft aangedrongen op een toekomstbestendige oplossing waarbij er (na aanvankelijk gebruik 
van aardgas) gebruik wordt gemaakt van groene waterstof in plaats van CCS. Heeft de 
minister de optie van verduurzaming met groene waterstof onderzocht en zo ja is hij bereid de 
documenten waarop hij de besluitvorming heeft gebaseerd met de Kamer te delen? Deze 
leden vragen tevens of de minister bekend is met het alternatieve plan om Tata Steel te 
verduurzamen van de werkgroep Zeester en vragen of de minister dat plan op korte termijn 
wil laten evalueren, inclusief een haalbaarheidsstudie, door een onafhankelijke partij, waarbij 
ook een doorkijk wordt gegeven naar een klimaatneutrale samenleving. Is de minister bereid 
in de vergelijking van deze opties een analyse te maken van de totaal uitgestoten CO2 in deze 
tijdsperiode, de verwachte benodigde subsidie en de uitgestoten niet-CO2 vervuiling?  

De leden van de PvdA-fractie brengen in herinnering dat in het klimaatakkoord een zeef is 
afgesproken die ervoor moet zorgen dat CO2-opslag alleen gesubsidieerd mag worden als er 
geen andere opties zijn voor vergroening, en zijn van mening dat dit bij Tata Steel niet het 
geval is, getuige het plan van de FNV. Waarom spreekt de minister dan toch de intentie uit 
om CO2-opslag toe te passen op Tata Steel IJmuiden? Deze leden willen voorkomen dat er 
onomkeerbare stappen worden gezet zonder een gedegen analyse van alle mogelijkheden om 
Tata Steel te verduurzamen. In dat verband vragen zij of de minister nader in kan gaan op de 
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financiële instrumenten zoals genoemd in zijn brief. Verwacht de minister dat Tata Steel een 
aanvraag doet in de eerstvolgende ronde van de Stimulering duurzame energieproductie en 
klimaattransitie (SDE++)? Kan de minister toezeggen dat er geen subsidie zal worden 
verleend aan Tata totdat de hierboven gevraagde evaluatie van beide verduurzamingsopties is 
afgrond en een debat met de Kamer hierover heeft plaatsgevonden?  
  
De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat de leefbaarheid voor de omwonenden van 
groot belang is en dat de huidige situatie onacceptabel is. Heeft de minister kennisgenomen 
van de aangifte die is gedaan tegen de leidinggevende personen van Tata Steel? Hoe schat de 
minister de kansen van die rechtszaak in en wat zegt dat volgens hem over de houdbaarheid 
van de huidige situatie bij Tata? Op welke manier is het effect op de directe omgeving 
meegenomen in de keuze voor CCS? Klopt het dat de luchtkwaliteit nauwelijks verbetert bij 
uitvoering van de huidige verduurzamingsplannen en dat het probleem dus niet wordt 
opgelost? Is de minister het eens dat het alternatieve plan van werkgroep Zeester veel meer 
perspectief biedt voor de omwonenden? Is hij bereid beide plannen naast elkaar te leggen en 
te toetsen op het effect (gezondheid, stank, vervuiling) voor de omgeving?  
I&W 
  
De leden van de PvdA-fractie vragen tot slot naar de gevolgen van de huidige 
verduurzamingsplannen door middel van CCS voor de stikstofdepositie. Wat betekent dit 
voor stikstofemissies, gezien het feit dat CO2-opslag structureel veel energie kost en dus zal 
leiden tot hogere emissies van stikstof en ammoniak? Hoe valt dit te rijmen met het 
stikstofbesluit van de Raad van State?  
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdD-fractie 
De leden van de PvdD-fractie hebben kennisgenomen van de stukken en hebben daarover nog 
enkele vragen en opmerkingen. 
 
De leden van de PvdD-fractie vinden dat er in de ‘Expression of Principles’, waar de minister 
zijn handtekening onder heeft gezet, aan onnodige en ook onterechte borstklopperij wordt 
gedaan. Tata Steel wordt op controversiële wijze bestuurd. Het bestuur handelt vaak 
tegenstrijdig aan het publieke belang. Zo houdt Tata Steel zich onder andere bezig met de 
volgende praktijken: Tata Steel vervuilt de omgeving. De staalstof blijft gewoon aan een 
magneetje plakken;1 de luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel is slechter dan in de rest 
van Nederland, mensen hebben gezondheidsklachten en onderzoeken hebben uitgewezen dat 
er in de omgeving van Tata Steel vaker longkanker voorkomt;2 Tata Steel voldoet al jaren niet 
aan de vergunningen, dus dit is formeel nog illegaal ook. De provincie staat dit helaas toe;3 
Tata Steel maakt zich schuldig aan grootschalige belastingontwijking;4  Tata Steel heeft de 
afgelopen tien jaar voor een miljard aan gratis uitstootrechten gekregen van de Nederlandse 

 
1 Joop.nl, 19 april 2021 ‘Met deze simpele proef toont Tinkebell de schokkende milieuvervuiling bij Tata Steel’ 
(https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/met-deze-simpele-proef-toont-tinkebell-de-schokkende-milieuvervuiling-bij-
tata-steel) 
2 De Volkskrant, 30 april 2021 ‘Tata Steel mag van de provincie nog langer illegaal vervuilende stoffen 
uitstoten’  (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tata-steel-mag-van-de-provincie-nog-langer-illegaal-
vervuilende-stoffen-uitstoten~be25127e/) 
3 Idem.   
4 Trouw,  26 september 2020 ‘Tata Steel IJmuiden betaalde nooit winstbelasting in Nederland’ 
(https://www.trouw.nl/economie/tata-steel-ijmuiden-betaalde-nooit-winstbelasting-in-nederland~be5f2ad5/) 
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staat;5 Tata steel verdient aan de verkoop van emissierechten, maar gebruikt dat geld niet voor 
vergroening;6 door het heffingsplafond betaalt Tata Steel maar iets meer dan 100 euro 
waterbelasting per jaar, in plaats van 10 miljoen euro;7 Tata Steel is vrijgesteld van 
energiebelasting;8 als grootontvanger van in totaal 77 miljoen euro aan loonsteun staat Tata 
Steel in de top 10 van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 
maar er is toch dividend uitgekeerd. Het kan niet worden uitgesloten dat er nog meer dividend 
gaat worden uitgekeerd;9 en Tata Steel heeft maximaal gelobbyd tegen de nationale CO2-
heffing.10 Van een bedrijf dat betrokken zegt te zijn bij het klimaat zou men dit soort 
praktijken niet verwachten. De vraag is dan ook hoe serieus de klimaatambities van Tata Steel 
genomen moeten worden. 

De leden van de PvdD-fractie stellen voorop dat het oplossen van de klimaatcrisis begint met 
het zo snel mogelijk daadwerkelijk reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Dit 
uitgangspunt zou wat deze leden betreft moeten gelden voor alle sectoren. Deze leden 
benadrukken dat het zeer onverstandig is om via allerlei trucjes te proberen gewoon door te 
gaan met uitstoten. Voorop staat dat er bronmaatregelen nodig zijn: zo snel mogelijk minder 
uitstoot veroorzaken. Deelt de minister dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?   

Volgens de leden van de PvdD-fractie is de kern van de afspraken de afvang en opslag van 
CO2 (CCS). Dit betekent dat bij de staalproductie nog steeds CO2 vrijkomt en dat de 
afspraken dus niet écht leiden tot CO2-reductie. Tata Steel blijft enorme uitstoot veroorzaken, 
maar gaat dat nu met royale steun van de overheid onder de grond proberen te stoppen. 
Volgens deze leden valt dit niet onder verduurzaming.  

De leden van de PvdD-fractie wijzen er op dat CCS een discutabele techniek is. Erkent de 
minister bijvoorbeeld dat CCS geen bronmaatregel is, maar ‘end of pipe’? 
Erkent de minister dat hij niet kan garanderen dat de onder de grond gestopte uitstoot daar 
ook op lange termijn daadwerkelijk zal blijven zitten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt 
dat uit? En kan de minister dan uitsluiten dat de uitstoot ooit nog vrijkomt? Zo nee, deelt hij 
de analyse dat als er een risico is dat de uitstoot ooit nog vrijkomt, dat dit niet onder 
verduurzaming valt. Deze leden zien dit als een tijdelijke verplaatsing van het probleem. 
Betreft het CCS-plan van Tata Steel ook opslag onder de Noordzee, zoals recent werd 
aangekondigd voor de uitstoot van bedrijven uit de Rotterdamse haven? Welke andere 
zoeklocaties heeft de minister op het oog voor de ondergrondse opslag van de uitstoot van 
Tata Steel? Kan de minister uitsluiten dat dit een negatief effect zal hebben op 
natuurgebieden? Zo ja, welke?  

5 De Groene Amsterdammer, 5 juni 2019 ‘Krokodillentranen van staal’ 
(https://www.groene.nl/artikel/krokodillentranen-van-staal) 
6 De Groene Amsterdammer, 18 november 2020 ‘Het stalenge zich van de vervuilende industrie’ 
(https://www.groene.nl/artikel/het-stalen-gezicht-van-de-vervuilende-industrie)  
7 BNNVARA, 22 juni 2020 Waarom betaalt Tata Steel maar honderd euro 
waterbelasting?!’(https://www.bnnvara.nl/artikelen/waarom-betaalt-tata-steel-maar-honderd-euro-
leidingwaterbelasting)  
8 Algemeen Dagblad, 14 juli 2020 ‘Nederland sponsort fossiele industrie met 8,3 miljard euro per jaar’ 
(https://www.ad.nl/economie/nederland-sponsort-fossiele-industrie-met-8-3-miljard-euro-per-jaar~a1eeecb4/)   
9 NOS, 19 maart 2021 ‘Buitenlandse moederbedrijven mogen toch dividend uitkeren bij loonsteun’ 
(https://nos.nl/artikel/2373216-grootontvangers-van-loonsteun-in-nederland-keren-in-het-buitenland-winst-uit) 
10 Trouw, 5 februari 2019 ‘Als er een CO2-heffing komt, is het klaar met Tata Steel’ 
(https://www.trouw.nl/nieuws/als-er-een-co2-heffing-komt-is-het-klaar-met-tata-steel~bd5efecf/) 
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De leden van de PvdD-fractie constateren dat de minister zich in zijn brief bereid toont als 
royale subsidieverstrekker. Uit zijn brief blijkt niet dat hij heeft nagedacht over een limiet. 
Klopt het dat de minister nog geen plafond heeft gesteld voor het subsidiëren van Tata Steel? 
Moeten deze leden dit zien als een blanco cheque? Zo nee, kan de minister dan een overzicht 
geven van de kosten die hij verwacht, uitgesplitst naar kostenpost? Hoeveel belastinggeld 
denkt de minister te moeten uittrekken voor het CCS-plan van Tata Steel? En hoeveel geld is 
er nodig voor de benodigde infrastructuur? De leden merken op dat Tata Steel reeds royaal 
wordt gefinancierd uit de portemonnee van de belastingbetaler. Wat gaat Tata Steel zelf 
bijdragen? Kan de minister bij het kostenoverzicht aangeven wie welk aandeel zal bijdragen? 

  
 
De energietransitie vraagt juist om het verduurzamen van productieprocessen en dat gebeurt 
nu niet, ook niet met de afspraken die de minister nu heeft gemaakt met Tata Steel. Klopt het 
dat het aanleggen van duurzame infrastructuur voor uitsluitend groene waterstof geen 
onderdeel uitmaakt van de afspraken? Waarom niet? Op welke manier gaat de minister er dan 
voor zorgen dat het staalproductieproces zelf kan verduurzamen? Deze leden kunnen zich niet 
vinden in de beoordeling van de minister dat de plannen van Tata Steel ‘ambitieus’ zouden 
zijn. Waarom is de minister zo complimenteus voor een van de meest vervuilende bedrijven 
van Nederland? Erkent de minister dat Tata Steel al veel eerder had moeten beginnen met het 
radicaal terugdringen van de diverse vormen van vervuiling die door dit bedrijf worden 
veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?  
 
De leden van de PvdD-fractie constateren dat er geen afrekenbare reductiedoelen worden 
gesteld en dat Tata Steel niet beboet kan worden. Kan de minister dit bevestigen? Deze leden 
merken op dat Tata Steel al jaren niet aan de vergunningen voldoet. Dat zelfs de 
volksgezondheid hier ernstig onder lijdt, maakt voor Tata Steel geen verschil. Is de minister 
bereid om alsnog over te gaan op de wettelijke verankering van afrekenbare reductiedoelen en 
het inregelen van een boetesysteem? Zo nee, waarom niet?  
 
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister 
over afspraken met Tata Steel IJmuiden over CO2-reductie. Zij hebben nog enkele vragen.  
 
De leden van de ChristenUnie-fractie zijn voor het behouden en verduurzamen van 
basisindustrie, zoals Tata Steel. Gezien het belang voor de lokale economie en de historische 
en strategische waarde, vinden deze leden het logisch dat de overheid de hand reikt in het 
verduurzamen van het bedrijf. In dat licht juichen ze afspraken met dit bedrijf over CO2-
reductie en verduurzaming toe. Zij hebben wel enkele vragen aan de minister over de inhoud 
en gekozen route.  
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom volgens de minister investeren in 
duurzaamheid via de markt, meer concreet via gesprekken met het Zweedse bedrijf SSAB, 
precies is mislukt. In het licht daarvan, vragen ze waarom de minister investeren in de 
verduurzamingsstrategie van TataSteel, die in de markt als te weinig ambitieus en niet 
voldoende toekomstbestendig worden gezien, als een goede stap ziet. Deze leden vragen 
tevens hoe de ambities van Tata Steel, waarbij ook in 2050 nog afhankelijkheid is van fossiele 
brandstoffen, zich verhouden tot de ambities van dit Kabinet. Is de minister het eens dat CCS 
een voorlopig noodzakelijke, maar geen duurzame oplossing is en dat er op termijn toch echt 
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een andere productieweg gevonden zal moeten worden voor Tata Steel, bijvoorbeeld via 
waterstof? Is de minister het eens dat het investeringstechnisch logischer is om direct in de 
uiteindelijk onvermijdbare, meest gewenste oplossing te investeren, namelijk electrificatie en 
waterstof? Hoe staat de minister tegenover de ambitie van onder andere FNV Metaal, waar 
veel werknemers van Tata Steel werken, om deze omslag naar electrificatie en groene 
waterstof binnen vijf jaar te maken? Hoe snel zou een volledige omslag in theorie mogelijk 
zijn? Kan hierbij een voorbeeld genomen worden aan het Zweedse bedrijf SSAB, dat hierin 
pioniert? Ligt er nu vanuit Tata Steel de ambitie om via volledig hernieuwbare energie staal te 
produceren, en zo ja, op welke termijn?  

Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie-fractie in hoeverre deze afspraken ook gaan 
helpen tegen de uitstoot van fijnstof door Tata Steel IJmuiden? Deelt de minister de analyse 
dat het zo spoedig mogelijk stoppen met het gebruik van kolen voor hun productieproces 
hiertoe bij zou dragen? Deze leden vinden het onacceptabel dat bewoners schade ondervinden 
aan hun gezondheid door de grote hoeveelheid uitstoot van fijne stoffen en dat lokale 
overheden nu gedwongen zijn om andere maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit te 
treffen doordat ze te weinig grip hebben op het handelen van Tata Steel.  
(I&W) 

II Antwoord / reactie van de minister 
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 14:07
Aan: Vijselaar, F.W. (Focco);  

(  

Onderwerp: FW: EMBARGO 14:00 25-05: aankondiging versnelling Roadmap+
Bijlagen: Overzichtskaart Roadmap Plus Tata Steel mei 2021.pdf

Urgentie: Hoog

Beste allen,  

In de bijlage de vrijdag aangekondigde verscherping van de Roadmap+. Tata Steel Nederland gaat op dit moment 
naar buiten met de geconcretiseerde en versnelde plannen. Dit is in lijn met wat we vrijdag hebben beschreven en 
geapprecieerd, en bevat, behalve de lange lijst met projecten die ervoor nodig zijn om de doelen te behalen, 
weinig nieuws ten opzichte van dat moment. Nieuw is wel dat Hans van den Berg vanavond in Nieuwsuur zit. 

Groet, 
 

Van:  @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 13:53 
Aan: @minienw.nl;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl> 
Onderwerp: EMBARGO 14:00 25‐05: aankondiging versnelling Roadmap+ 
Urgentie: Hoog 

Beste , 

Bijgaand wil ik jullie graag op de hoogte brengen over de informatie uit de Roadmap Plus die wij vandaag 
(14:00 uur) bekend zullen maken. Daarnaast wil ik jullie informeren dat Hans van den Berg, 
directievoorzitter TSN vanavond in Nieuwsuur nadere toelichting zal geven op de versnelling van de 
genoemde projecten. 

Sinds de aankondiging in december 2020 zijn wij hard bezig geweest met de uitwerking van de Roadmap 
Plus, het opzetten van een planning en de berekening van de effecten van de maatregelen op de 
omgeving. Hierover zijn jullie in grote lijnen recent geïnformeerd. 

Tata Steel Nederland versnelt de uitvoering van de Roadmap en realiseert forse vermindering van 
stofuitstoot en geuremissie. Het maatregelenpakket Roadmap Plus – 300 miljoen extra investering – leidt 
in twee jaar tot een afname van de geurbelasting met circa 85 procent en rond de 65 procent minder 
stofneerslag door Tata Steel in de omgeving van de staalfabriek. Tata Steel Nederland rondt de projecten 
in 2023 af, met uitzondering van de DeNOx- en onstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek die in 2025 in 
bedrijf gaat. 

Deze concrete resultaten volgen uit nadere uitwerking en berekening van het effect van de Roadmap Plus. 
Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten hebben op de vermindering van door omwonenden 
ervaren overlast. 

In de bijlage vinden jullie een overzichtskaart van alle maatregelen uit de Roadmap. Ook zullen wij - zoals 
afgestemd in het bestuurlijk overleg - een sessie organiseren met de ministeries en PNH voor een verdere 
technische toelichting. 
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Om zo open mogelijk te communiceren en toelichting te geven over de genomen besluiten organiseren wij 
een online informatiesessie voor omwonenden (en andere geïnteresseerden) op woensdagavond 26 mei 
om 20:00. 

Meer informatie over de informatiesessie en de Roadmap is te vinden op onze website 
www.tatasteel.nl/omgeving. 

Hopend jullie hierbij voldoende en op voorhand te hebben geïnformeerd, 

Hartelijke groet, 

 

 
Public Affairs Advisor 

Tata Steel Nederland 
T: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. 
Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of 
the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, 
please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 

********************************************************************** 
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Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving

2023 2024/2025202220212019/2020

GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek
Lees meer over de Roadmap Plus 

en de inhoud van de maatregelen:

Verwachte resultaten
2023

Verwachte resultaten
2025

85%
afname van geurbelasting voor 

de directe woonomgevingen

65%
minder stofdepositie

Maximale 
reductie 
van geluid binnen veiligheidsmarges 

35%
reductie fijn stof

30%
reductie in uitstoot van 

stikstof (NOx) 

55%
reductie in uitstoot van 

zware metalen 

Stof

Biodiversiteit & overig

Slakverwerking: haalbaarheidsstudie nieuwe verwerkingsmethode converterslak

Haalbaarheidsstudie verlaging NOx in hoogoven- en kooksgas

Nieuwe vegetatie noord terrein

Verminderen lichtverstrooiing

Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie

Hoogovens: tijdig dichtmaken aftapgaten

Hoogovens: nieuw type afzuigkappen

2
3
4
5 Grondstoffenlogistiek: stofschermen

Grondstoffenlogistiek: operationele maatregelen

6
7

Staalfabriek: extra afzuiginstallatie8
Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie9

1
2
3
4

Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen

Koeltijden ROZA-slak verlengen om verspreiding grafiethoudend stof te beperken

Verspreiding converterslakstof fors verminderd door operationele aanpassingen

Stofverwaaiing slakverwerkingsterrein verminderd door asfalteren terreindelen

Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

Minder emissiepunten Sinterfabriek

Kooksfabriek 1: getrapt koelen10

Geluid
Staalfabriek: nieuwe geluidsdempers primaire afzuiginstallatie

Schrootpark: operationele aanpassingen

Grondstoffenlogistiek: nieuwe alarmen transportbanden

Noord terrein: verminderen geluiden door treinen

Staalfabriek: verminderen geluiden plakkenopslag

1
2
3
4
5

Verminderen geluiden schrootactiviteiten

Noodsignalen locomotieven verminderd

Piekgeluiden door rangeren wagons verminderd

1

Geur
Kooksfabriek 2: mechanische afdichting

Kooksfabriek 2: individuele ovendrukregeling

Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

Kooksfabriek 2: revisie kookskamers

Staalfabriek: operationele aanpassingen droogstandinstallatie

1
2
3
4
5

Onderzoek geur Kooksfabrieken

Inpandige verwerking ROZA-slak

Staalfabriek: nieuw type droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: operationele aanpassingen Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

6
7
8

Uitbreiding E-neuzennetwerk9

Voorkomen verspreiding grafiethoudend stof tijdens verwerking ROZA-slak
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)

Van: @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 14:07
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: EMBARGO 14:00 25-05: aankondiging versnelling Roadmap+

Bedankt voor het informeren . 

Groet, v  

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 13:53 
Aan: @minienw.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl 
Onderwerp: EMBARGO 14:00 25-05: aankondiging versnelling Roadmap+ 
Urgentie: Hoog 

Beste  

Bijgaand wil ik jullie graag op de hoogte brengen over de informatie uit de Roadmap Plus die wij vandaag (14:00 uur) bekend zullen maken. Daarnaast wil ik 
jullie informeren dat , directievoorzitter TSN vanavond in Nieuwsuur nadere toelichting zal geven op de versnelling van de genoemde 
projecten. 

Sinds de aankondiging in december 2020 zijn wij hard bezig geweest met de uitwerking van de Roadmap Plus, het opzetten van een planning en de berekening 
van de effecten van de maatregelen op de omgeving. Hierover zijn jullie in grote lijnen recent geïnformeerd.  

Tata Steel Nederland versnelt de uitvoering van de Roadmap en realiseert forse vermindering van stofuitstoot en geuremissie. Het maatregelenpakket Roadmap 
Plus – 300 miljoen extra investering – leidt in twee jaar tot een afname van de geurbelasting met circa 85 procent en rond de 65 procent minder stofneerslag 
door Tata Steel in de omgeving van de staalfabriek. Tata Steel Nederland rondt de projecten in 2023 af, met uitzondering van de DeNOx- en 
onstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek die in 2025 in bedrijf gaat. 

Deze concrete resultaten volgen uit nadere uitwerking en berekening van het effect van de Roadmap Plus. Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare 
resultaten hebben op de vermindering van door omwonenden ervaren overlast. 
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In de bijlage vinden jullie een overzichtskaart van alle maatregelen uit de Roadmap. Ook zullen wij - zoals afgestemd in het bestuurlijk overleg - een sessie 
organiseren met de ministeries en PNH voor een verdere technische toelichting. 

Om zo open mogelijk te communiceren en toelichting te geven over de genomen besluiten organiseren wij een online informatiesessie voor omwonenden (en 
andere geïnteresseerden) op woensdagavond 26 mei om 20:00. 

Meer informatie over de informatiesessie en de Roadmap is te vinden op onze website www.tatasteel.nl/omgeving. 

Hopend jullie hierbij voldoende en op voorhand te hebben geïnformeerd, 

Hartelijke groet, 

 

 
Public Affairs Advisor 

Tata Steel Nederland 
T:  +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

********************************************************************** 
This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 
For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 
********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:05
Aan:  

CC:
Onderwerp: Roadmap+ milieuinvesteringen van Tata Steel
Bijlagen: Overzichtskaart Roadmap Plus Tata Steel mei 2021.pdf

Beste allemaal, 

Bijgaand breng ik u graag op de hoogte brengen over de informatie uit de Roadmap Plus die Tata Steel Nederland vandaag bekend heeft gemaakt. 
Sinds de aankondiging in december 2020 zijn wij hard bezig geweest met de uitwerking van de Roadmap Plus, het opzetten van een planning en de berekening van de 
effecten van de maatregelen op de omgeving. 
Tata Steel Nederland versnelt de uitvoering van de Roadmap en realiseert forse vermindering van stofuitstoot en geuremissie. Het maatregelenpakket Roadmap Plus – 300 
miljoen extra investeringen – leidt in twee jaar tot een afname van de geurbelasting met circa 85 procent en rond de 65 procent minder stofneerslag door Tata Steel in de 
omgeving van de staalfabriek.  
Tata Steel Nederland rondt de projecten in 2023 af, met uitzondering van de DeNOx- en onstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek die in 2025 in bedrijf gaat. 
Deze concrete resultaten volgen uit nadere uitwerking en berekening van het effect van de Roadmap Plus. Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten hebben 
op de vermindering van door omwonenden ervaren overlast. 
In de bijlage vindt u een overzichtskaart van alle maatregelen uit de Roadmap. 
Tata Steel organiseert een online informatiesessie voor omwonenden (en andere geïnteresseerden) op woensdagavond 26 mei om 20:00. Meer informatie over de 
informatiesessie en de Roadmap is te vinden op onze website www.tatasteel.nl/omgeving. 
Zoals besproken informeren we jullie graag in meer detail via een online bijeenkomst.  
Ik kom daarvoor binnenkort met een datavoorstel.  

Hartelijke groet, 

 

 
Tata Steel Nederland 
T: +31 251  
M: +31 6  
E: @tatasteeleurope.com 
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Sensitivity: general

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
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Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving

2023 2024/2025202220212019/2020

GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek
Lees meer over de Roadmap Plus 

en de inhoud van de maatregelen:

Verwachte resultaten
2023

Verwachte resultaten
2025

85%
afname van geurbelasting voor 

de directe woonomgevingen

65%
minder stofdepositie

Maximale 
reductie 
van geluid binnen veiligheidsmarges 

35%
reductie fijn stof

30%
reductie in uitstoot van 

stikstof (NOx) 

55%
reductie in uitstoot van 

zware metalen 

Stof

Biodiversiteit & overig

Slakverwerking: haalbaarheidsstudie nieuwe verwerkingsmethode converterslak

Haalbaarheidsstudie verlaging NOx in hoogoven- en kooksgas

Nieuwe vegetatie noord terrein

Verminderen lichtverstrooiing

Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie

Hoogovens: tijdig dichtmaken aftapgaten

Hoogovens: nieuw type afzuigkappen

2
3
4
5 Grondstoffenlogistiek: stofschermen

Grondstoffenlogistiek: operationele maatregelen

6
7

Staalfabriek: extra afzuiginstallatie8
Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie9

1
2
3
4

Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen

Koeltijden ROZA-slak verlengen om verspreiding grafiethoudend stof te beperken

Verspreiding converterslakstof fors verminderd door operationele aanpassingen

Stofverwaaiing slakverwerkingsterrein verminderd door asfalteren terreindelen

Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

Minder emissiepunten Sinterfabriek

Kooksfabriek 1: getrapt koelen10

Geluid
Staalfabriek: nieuwe geluidsdempers primaire afzuiginstallatie

Schrootpark: operationele aanpassingen

Grondstoffenlogistiek: nieuwe alarmen transportbanden

Noord terrein: verminderen geluiden door treinen

Staalfabriek: verminderen geluiden plakkenopslag

1
2
3
4
5

Verminderen geluiden schrootactiviteiten

Noodsignalen locomotieven verminderd

Piekgeluiden door rangeren wagons verminderd

1

Geur
Kooksfabriek 2: mechanische afdichting

Kooksfabriek 2: individuele ovendrukregeling

Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

Kooksfabriek 2: revisie kookskamers

Staalfabriek: operationele aanpassingen droogstandinstallatie

1
2
3
4
5

Onderzoek geur Kooksfabrieken

Inpandige verwerking ROZA-slak

Staalfabriek: nieuw type droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: operationele aanpassingen Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

6
7
8

Uitbreiding E-neuzennetwerk9

Voorkomen verspreiding grafiethoudend stof tijdens verwerking ROZA-slak
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 16:43
Aan:
Onderwerp: RE: Vragen uit Schriftelijk overleg: input gevraagd

Dank! Ik vraag aan  of hij om een naam kan vragen 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 16:40 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen uit Schriftelijk overleg: input gevraagd 

Hallo , 
Ik stuur je de nota die toentertijd voor het gesprek was opgesteld. De COR was heel tevreden met de ondersteuning die EZK te beiden had bij de verduurzaming/ 
behoud van werkgelegenheid in IJmuiden. Roel Berghuis van FNV wilde dat de staat verder zou moeten gaan en een belang in TSN moest nemen. Wat EZK daarvan 
vindt staat in de nota. De contacten met FNV zijn altijd op het niveau van en Wiebes geweest. 
Gr.  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:27 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Vragen uit Schriftelijk overleg: input gevraagd 

Ha , 

Verschillende vragen gaan over betrokkenheid van werknemers. Ik weet dat Focco een keer met werknemersvertegenwoordigers heeft gesproken over de EoP, toch? 
Weet jij wat daarvan het resultaat was?  

En hebben we zelf ook contacten bij bijvoorbeeld FNV? Ik zou hen graag spreken over verschillende vragen. 

Groet, 
 

  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:02 
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Aan: @tatasteeleurope.com>; @tatasteeleurope.com>; 
@tatasteeleurope.com> 

Onderwerp: Vragen uit Schriftelijk overleg: input gevraagd 

Dag , 

Voor enkele vragen die ons gesteld zijn door de Kamer in het schriftelijk overleg zou ik graag jullie input vragen. Over werknemersbetrokkenheid: Focco en David 
hebben vertegenwoordigers gesproken, maar wellicht vinden daar meer gesprekken plaats?  

- D66 (over projecten in EoP): Op welke wijze zijn omwonenden en werknemersorganisaties betrokken bij de totstandkoming van dit project?
- CDA: De leden van de CDA-fractie merken op dat de minister zegt dat de werknemers van Tata Steel Nederland blij zijn met de plannen die opgesteld worden om

in IJmuiden een competitief en duurzaam staalbedrijf te realiseren. Echter, 14 mei 2021 werd door FNV een plan gepresenteerd waaruit volgens hen blijkt dat Tata
Steel IJmuiden veel sneller de CO2-uitstoot kan reduceren. Hoe rijmt de minister deze ontwikkeling met zijn stelling dat de werknemers blij zijn met de plannen van
Tata Steel? Zijn de werknemers tevreden met de plannen of zien zij liever een andere oplossing?

- Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie-fractie in hoeverre deze afspraken ook gaan helpen tegen de uitstoot van fijnstof door Tata Steel IJmuiden? Deelt de
minister de analyse dat het zo spoedig mogelijk stoppen met het gebruik van kolen voor hun productieproces hiertoe bij zou dragen?

Groet, 
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Van:
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 09:59
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Verzoek blik PBL op onafhankelijk onderzoek FNV/TSN

Hi , 

Inmiddels ook TSN en FNV gesproken, die begrijpen stap om appreciatie te vragen aan PBL. Zou jij onderstaande mail willen sturen aan  van PBL, met  
 in CC?  

Laat maar weten als het handig is nog even te overleggen. 

Groet, 
 

Dag , 

GroenLinks heeft vorige week in de regeling van werkzaamheden gevraagd of PBL wil kijken naar het alternatief dat FNV heeft gepresenteerd voor de CO2-
reductieplannen van Tata Steel – het liefst binnen twee weken, zodat het meegenomen zou kunnen worden bij het debat op 10 juni. 

Ondertussen hebben FNV en Tata Steel ook afgesproken dat er een onafhankelijke ‘haalbaarheidsstudie’ komt van het alternatief. In de haalbaarheidsstudie willen FNV 
en TSN ook verschillende opties met elkaar vergelijken. Dit is allemaal nog niet ‘set in stone’, FNV en TSN overleggen nog verder over de vormgeving van het 
onderzoek. Ze verwachten twee maanden nodig te gaan hebben voor het onderzoek.   

Aan de ene kant lijkt het ons niet jullie rol om plannen van individuele bedrijven door te rekenen, en vinden we het ook geen geweldig plan om tegelijkertijd een studie 
door een derde partij en een snellere check door jullie te laten doen. Aan de andere kant gaat het om een enorm project (eerder is gesproken over 5 Mton reductie) en 
snappen wij dat de Kamer de betrokkenheid van de onafhankelijke rekenmeester vraagt.  

Ons verzoek aan jullie is daarom het volgende: zouden jullie een appreciatie willen geven van de impact op de klimaatdoelen op basis van de studie die door een derde 
partij wordt uitgevoerd? Die zouden wij dan graag meesturen aan de Kamer. Wij hopen dat dit geen waanzinnige hoeveelheid werk oplevert, en we op deze wijze toch 
aan de wensen van de Kamer kunnen voldoen.  

Groet, 
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Van: Heerma van Voss, B.S. (Bas)  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 14:15 
Aan: Mei, drs. W.G.J. van der (Wytske) <w.g.j.vandermei@minezk.nl> 
CC: Mohamed, drs. S. (Sharief) <s.mohamed@minezk.nl> 
Onderwerp: Verzoek blik PBL op onafhankelijk onderzoek FNV/TSN 

Dag Wytske, 

Zojuist even Frans Duijnhouwer van Klimaat gebeld over het verzoek van GL om PBL te laten meekijken naar de plannen van FNV. Hij gaf aan dat hij verwacht dat PBL 
daar wel toe bereid is, gegeven het belang en de afzender van het verzoek. Hij gaf ook aan dat de manier om dit verzoek neer te leggen bij PBL is door een MT-lid een 
mailtje te laten sturen naar Pieter Boot (ze willen liever geen individuele medewerkers vanwege de stroom aan verzoeken).  

Is het voor jou ok als we een mailtje met dit verzoek richting Pieter Boot voor jou voorbereiden? 

Groet, 
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Van:
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 10:20
Aan:
CC:  

Onderwerp: Agenda wekelijks overleg TSN

Hi , alle agendaleden in cc,  

Ietsje later dan normaal, voor ons overleg over voortgang van de afspraken met TSN van zo (11 uur) onderstaande agendapunten. 

1) Interactie Innovation Fund, SDE++ -
2) Haalbaarheidsstudie en doorrekening PBL
3) Vragen schriftelijk overleg

Hoor het graag als jullie aanvullingen hebben. 

Groet! 
 

Issue Voortgang Vervolgstappen 
Begeleiding Tata 
aanvraag SDE++ 

 Zorg over halen alle bottlenecks (met
name opslagindicatie) en 
mogelijkheden realisatie binnen 5 jaar. 

 Zorg over toereikendheid SDE++-
budget in 2021 voor omvang project 
TSN 

 Zorg over concurrentie voor CCS caps
in de SDE++ dit jaar 

 Onafhankelijk onderzoek moet nadere
duidelijkheid geven voordelen plannen 
FNV vs. CCS 

 Inpassing caps in regeling verder
verwerken met WJZ, E, RVO en TOP 

 Aandacht voor vormgeving transport- 
en opslagindicatie SDE++ en brief 
marktwerking CCS. 

 Discussie budget
 Stapelen mogelijk maken

Vergunningen 
infra 

 Akkoord van alle partijen, start brede
verkenning 
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 Marktordening voldoende
duidelijkheid gegeven EBN en Gasunie 

Vergunningen 
Everest 

 TSN heeft geconcretiseerde Roadmap+
gepubliceerd, provincie heeft hier 
positief op gereageerd. 

 Provincie heeft voorgesteld aan PS
om PCR van toepassing te laten zijn. 

Financiën  Voorlopig helder en gedeeld beeld ten
aanzien van financiën 

 Echter, update financiën laat inmiddels
wel erg lang op zich wachten. 

 Vervolgsessie over mogelijkheden
pass-on ETS-kosten 

 Ondersteuning bij gesprek met EIB,
contact over gesprek met banken 

‘  plan’ en 
andere 
additionele 
reducties 


 
 

 
 I&W & PNH zijn nu ook aangehaakt
 Stuurgroep heeft opdracht akkoord

gegeven 
 Vertraging door onzekerheden in Base

Case 
 Samenhang met onafhankelijke

haalbaarheidsstudie FNV 

 Onderzoeken mogelijkheden subsidie
voor deze opties – volgende stap 
meeting TSN met I&W en PNH 

 Meer ownership I&W
 Plaatsen in relatie tot aanvullende

klimaatopties 

Gezamenlijke 
Werkgroep Tata 
Steel 

 Vijfde werkgroep deze week
 Stuurgroep half juni


 Voortgang komende weken op
stikstof, Roadmap+ irt PCR, 
milieuvoordelen aanvullende 
abatement opties 

 
 

 

 
 EV-aspecten zijn onderzocht

 EV-notitie bespreken met  en
daarna met MEZK 
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Van: @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 12:23
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Eerste opzet beantwoording SO TSN

Hoi , 

Jij was nog niet aan de beantwoording van die laatste vraag begonnen, dus ik dacht ‘ik begin maar even’, maar ik snap jouw overweging goed. 

Ik check nu nog even of we stas IenW laten mede ondertekenen. Als we dat niet doen, is het genoeg als we op MT-niveau een akkoord hebben en de beantwoording 
gelijkluidend is aan de Kamervragen  die we nu nog ter akkoord moeten voorleggen. Als we dat wel doen, moeten we de lijn door. Kan, maar duurt 
ook even (vergelijkbare termijn als bij jullie);) 

Groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 11:20 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste opzet beantwoording SO TSN 

Hi l, 

Dank! Zowel de aanscherpingen als je antwoord kan ik zo overnemen, met één uitzondering: in de laatste vraag lopen we vooruit op effecten van de verschillende plannen. 
Hoewel dat inhoudelijk klopt (natuurlijk leidt het eerder sluiten van de KGF2 tot minder fijnstof) doen we dat nergens anders (de plannen leiden bijvoorbeeld ook tot een 
hogere CO2-uitstoot) omdat we onze volstrekte neutraliteit ten opzichte van het onafhankelijke onderzoek willen onderstrepen. Dat element zal ik er dus uitlaten.  

Verder vroeg ik me af: gegeven de vragen lijkt het mij logisch dat zowel de Stas I&W als de MEZK ondertekend, wat denken jullie daarvan? 

Groet, 
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Bas 

Van:  - DGMI < @minienw.nl>  
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 10:53 
Aan:  < @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; ) - DGMI @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste opzet beantwoording SO TSN 

Beste  

Hierbij mijn aanvullingen. Omwille van de snelheid leg ik  het hier intern parallel voor. Wellicht komen daar nog wat wijzigingen / aanvullingen uit voort. 

Groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 17:57 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minienw.nl> 
Onderwerp: Eerste opzet beantwoording SO TSN 

Hi  

In de bijlage een eerste beantwoording van de vragen waarvoor ik aan de lat sta bij beantwoording van het SO Tata Steel. Daar zitten verschillende vragen bij waar jullie 
ook op willen meekijken denk ik zomaar. Verder staat er een vraag expliciet bij jullie open van de SP.  

Lukt het jou om hier voor morgen 15:00 op te reageren? Dan nemen we die reactie mee in de stukken die breder rondgestuurd worden voor commentaar van alle 
betrokken afdelingen.  

Groet, 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 17:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden

Hallo , 

Kun je dit verzoek toelichten? Begrijp niet helemaal waar die lessons learned over zouden moeten gaan. 

Over de eerdere belangstelling van SSAB voor Tata?  

Of over HYBRIT? De ontwikkeling van de HYBRIT technologie is natuurlijk een private aangelegenheid opgezet door SSAB, LKAB en Vattenfall, weliswaar met steun van het 
Zweedse energie agentschap en het EU innovatiefonds. 
Wil minEZK met iemand van het energie agentschap contact opnemen? 

NB men denkt – op basis van een pilot  in Luleå - pas een demonstration plant in Gällivare klaar te hebben in 2025/2026. 
Dus nog niet veel lessons learned op dit moment…. 

Enige toelichting van jullie kant om gerichter te kunnen zoeken wordt op prijs gesteld. 

Met groet, 
 

@minezk.nl>  
Sent: woensdag 26 mei 2021 16:21 
To: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo  
Het is weer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad. Ik hoop dat het goed gaat met je. 
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Vanuit de Tweede Kamer hebben we vragen gekregen over Tata Steel waarbij ook het HYBRIT-project (staalproductie op basis van waterstof in plaats van kolen) ter sprake 
is gekomen. 
Aan onze minister is gevraagd of hij bereid is contact op te nemen met de Zweedse overheid om over de “lessons learned” te praten. 
Het verzoek is of je zou kunnen uitzoeken wie bij de Zweedse overheid benaderd zou kunnen worden over HYBRIT? 
Met vriendelijke groet, 

 

Van: )  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 10:53 
Aan: @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo , 
Hartelijk dank voor deze informatie. 
Ik wens je alvast een fijn weekend toe. 
Gegroet, 

 

Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 10:37 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Ter info uit persoverzicht vandaag; bron het Zweedse FD: 

SSAB to fund new acquisition with a rights issue 

SSAB is discussing the opportunity of a new rights issue to fund their criticised acquisition of the Dutch steelworks of Tata Steels, DI reveals. At the same time, the unrest is 

increasing among SSAB's Nordic shareholders.  

According to , analyst at Nordea, SSAB may have to pay double the market price for the steelwork, which is valued at around SEK 10 billion by most 

analysts. "A logical price for a plant like this is somewhere around four to five times the result over a cycle. That makes it around SEK 20 billion," he says to DI. The high 

price makes it probable that SSAB will have to receive at least SEK 5 billion from a new share issue.  
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At the same time, the potential deal has been criticised as unsustainable. "The reason that so many Nordic investors have come into SSAB has a lot to do with its 

sustainability profile. Now, as many as nine out of ten investors say that this is an unsustainable acquisition," Kopfer says further. 

From:   
Sent: vrijdag 27 november 2020 15:17 
To: @minezk.nl> 
Subject: RE: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo , 

Dank voor je mail. We zullen eea blijven volgen.  
Wat ik je nu al meegeef is onderstaande analyse (van 25/11) uit privata affärer (private zaken) dat beleggingsadviezen geeft. Je zou deze info ook door Google translate 
kunnen halen. 

De upshot: 

 Nordea Markets (Nordea is grootste scandinavische bank) schrijft dat er uit economisch perspectief potentieel is om “Ljmuiden” te verwerven – als dat voor een
lage (låg) prijs is, maar dat er qua CO2 uitstoot en qua productmix er nadelen zijn.

 Nordea Markets hoopt dat een omschakeling naar “groen staal” en “Special Steels” aandeel mogelijk is.

 Nog even wordt gememoreerd dat SSAB, samen met overheidsbedrijf (statliga gruvsbolaget) en groeve LKAB (van de befaamde Kiruna mijnen) en Vattenfall erop
mikken om de eerste ter wereld te zijn met een waardeketen voor fossielvrij staal.

 Mede eigenaar Carnegie Fonder heeft een verwerving van Ljmuiden bekritiseerd om dezelfde redenen als Nordea.

Analys Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det potential att addera värde för SSAB vid ett förvärv av Ljmuiden om det sker till en mycket låg multipel, men med affären 
kommer flertalet risker och ett uppköp vore troligen ett felaktigt drag från stålbolaget. Det skriver Nordea Markets i sitt morgonbrev. Banken sänker riktkursen för SSAB till 
41 kronor (44) och upprepar köprekommendation. 
De risker som kommer med ett eventuellt förvärv av Ljmuiden är dels en betydande ökning av koldioxidutsläpp men även en sämre produktmix, resonerar Nordea Markets. 
”Vi hoppas att företaget kommer att ompröva och i stället fokusera på att omvandla en betydande del av företaget till grönt stål och även öka sin Special Steels-andel”. 
Banken fortsätter att se uppsida i SSAB-aktien på grund av den ”markant förbättrade” marknaden, varför Nordea Markets behåller köprekommendationen. 
SSAB bedriver, tillsammans med det statliga gruvbolaget LKAB och Vattenfall, en satsning som innebär att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. 
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Även flera andra aktörer, bland andra Carnegie Fonder som är ägare i stålbolaget, har kritiserat ett eventuellt förvärv av Ljmuiden och då fört ungefär samma resonemang 
som Nordea. 
Strax innan 10-tiden på onsdagen noterades SSAB-aktien 2 procent högre till 27:85 kronor. 

Grotendeels is dit in lijn met wat we al bespraken. 
Succes met alles, 

 

 
Plv CdP / Ambassaderaad 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Götgatan 16A | 118 46 Stockholm | Zweden 
+46  | +46

@minbuza.nl
www.netherlandsandyou.nl

................................................................................... 
Volg de ambassade op Facebook, Twitter en LinkedIn 

From: @minezk.nl>  
Sent: vrijdag 27 november 2020 14:43 
To: @minbuza.nl> 
Subject: Informatie over SSAB in relatie met mogelijk overname van tata Steel IJmuiden 

Hallo t, 
Vanmorgen spraken wij elkaar telefonisch over de wijze waarop in Zweden aangekeken wordt tegen de mogelijk koop van Tata Steel IJmuiden door SSAB. 
Zoals afgesproken stuur ik deze mail. Mocht er nog informatie beschikbaar zijn hierover dan stel ik het zeer op prijs als je mij die doorstuurt. 
Met vriendelijke groet, 

 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 




