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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gezamenlijke werkgroep Tata dossier

,  

Notitie PCR heb ik in concept, dat loopt. 

Ik heb de “notitie samenwerking overheden Tata Steel dossier” nog een keer doorgelezen. Die kan ik vast delen met  voor reactie (die kan volgende week niet) en ook 
met de gemeenten. Daar staat namelijk niets in over de EoP. 

Dat brengt mij op een praktisch punt: We hebben nu voor volgende week de EoP voor zien op de agenda. Ik zie in de communicatiememo van Bas (ga ik nog verder op 
reageren) dat communicatie naar andere belanghebbenden is voorzien op 29 maart, dus ook gemeenten. Dat maakt dat we voor volgende week niet en gemeenten 
kunnen uitnodigen in de werkgroep en ook EoP kunnen bespreken. Althans, tot nu was de vertrouwelijkheid in kleine kring op aangeven EZK en Tata. 

Zal ik gemeenten de samenwerkingsnotitie eerst maar eens schriftelijk voorleggen en aangeven dat we ze binnenkort uitnodigen etc.? 

Groet, 

  

  
 

T  (023) 514  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 
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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. Sharief zal hierover een notitie opstellen op basis waarvan dit onderwerp besproken zal worden. Rogier 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). Bas 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, 
 

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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T: +31 (0) 251  • T: +31 (0) ) • h @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: @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 , 

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 

  

 

  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  

Van: @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 dhr. Rajesh Ranjan 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 familie P. van Duijn; vader, moeder en twee 
dochters ieder voor 25% 
 
Bankrelatie ABN AMRO 
Rek.no. NL89ABNA0880899220 
 

 
 

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 

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e



6

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. 



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.

389a



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. 

 



1

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. 
 (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 

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




