




             
   

          
      

           
            

  
         

         
            

        
   

 
  

   

  

   
             
      
             
             
            

       
       
      
    
      
         

 
     
             

           
           

       
             

            
  

   



Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 11:33 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: Persbericht Tata Steel 
Bijlagen:  
 
Ha  en  

Hierbij het persbericht Tata Steel. Deze gaat vandaag in de tas. Mochten jullie nog zaken hebben die 
aangepast moeten worden, graag voor 14.00 uur anders halen we de tas niet van MEZK en Stas I&W. 
 

Groet en dank! 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 12:37 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: 20220711 Tata EoP 
Bijlagen: 20220711 Tata EoP.docx 
 
Ha  

 
. 

 

Met hartelijke groet 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:34 
Aan:   
CC:  
Onderwerp: RE: 20220711 Tata EoP 
 
Thanks  meeste neem ik mee.  

 De versie die uiteindelijk 
de tas in gaat stuur ik je later vandaag. 

Groet,  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 12:37 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minienw.nl> 
Onderwerp: 20220711 Tata EoP 
 
Ha  
 
In de bijlage een paar aanvullingen op het persbericht. 

 
Met hartelijke groet 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan:  

 - 
DGMI' 

CC: ) 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  en allen, 
 

Dank voor de navraag @  
 
Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 

aanvullende toelichting op jouw mail; 
 
We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 

aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 
ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 
Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 

daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Digitale Economie & Corona 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| Postbus 20401 | 2594 AC Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:51 
Aan: @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 
 
Beste Allen, 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan:  

 DGMI' 
CC:  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 

 
Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 
ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 

ondertekening. 
 
Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 

hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 
 

Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:51 
Aan: @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 
 

Reeds beoordeeld in dit verzoek
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Reeds beoordeeld in dit verzoek









Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:07 
Aan:  - 

DGMI 
Onderwerp: RE: 20220711 Tata EoP 
 
Ha  
 

 

 
 

 
 

 
Met hartelijke groet, 
 

 

 

Van: @minienw.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:01 
Aan: @minezk.nl>;  

@minienw.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: 20220711 Tata EoP 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:33 
Aan: @minienw.nl> 
Onderwerp: 20220711 Tata EoP 
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Ha   en  voor snelheid even met experts van beleid erbij. 
 

 
 

  
 

. 
@   weten jullie daarop het antwoord? 
Ik neem aan gezien niet juridisch bindend dat t sec is geen pecunia van de overheid? Kunnen we dat ook 
zo hard stellen? 
Eens om toe te voegen? Is de eerste vraag die we krijgen nl als t er niet in staat en we moeten t wat mij 
betreft niet verbloemen.  
 
Grt 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:33 
Aan: @minienw.nl> 
Onderwerp: 20220711 Tata EoP 
 
Hierbij het persbericht. Laat even weten of jij nog wijzigingen hebt. Kan het daarna in de tas! 

Ik maak nog even een docje met het plan nu voor ondertekening, mail ik je zo! 
 
Groet,  
 

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 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 
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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 aansprakel jkheid 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.  



Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:52 
Aan:    

 
Onderwerp: RE: 20220712 Tata EoP NR FB 2 
 
Laten we dat dan maar doen. 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:50 
Aan: @minezk.nl>;  

@minienw.nl>; @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: 20220712 Tata EoP NR FB 2 
 
Ha  
 
Ik heb in de eerste alinea intentieverklaring met daarna tussen haakjes Expression of principles. 

Aangezien het een persbericht is houd ik het liever begrijpelijk. Een expression of principles is voor de 
buitenwereld echt ingewikkeld. Is de tussenoplossing akkoord voor jou? Dus intentieverklaring in 
eerste alinea uitleggen als de expression of principles en daarna alleen nog gebruik maken van 

intentieverklaring. Ik snap dat het misschien juridisch niet klopt, maar een persbericht is wel wat 
anders dan een Kamerbrief en de EoP zelf.  
 
Groet,  

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:44 
Aan: @minezk.nl>;  

@minienw.nl>; @minienw.nl> 
Onderwerp: 20220712 Tata EoP NR FB 2 
 
Ha  
 

 
 

 Zie de bijgevoegde versie.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
V.w.b. jouw vraag rondom wat als TSN zich er niet aan houdt? Daar zou ik de volgende Q en A willen 
hanteren: 
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Hopelijk helpt dit. 
 
Met hartelijke groet, 

 
 

 
5.1.2.e

5.2.1



Van: @noord-holland.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 15:05 
Aan:    

  
  

CC: ;  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Hoi, 
 
Graag mijn collega  opnemen in de mail, zie cc. 
 
Groet, 
 
Rogier 
 

  
 

T  (023)  / 06-  

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

 

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

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:06 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 
brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 
daarom deze oplossing.  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>;  
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@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 

 

Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 
ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 
ondertekening. 

 
Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 
hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 

afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 
 

Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha Edwin en allen, 

 
Dank voor de navraag @  
 
Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 

aanvullende toelichting op jouw mail; 
 
We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 

aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 
ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 

Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 
daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
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I:   www.rijksoverheid.nl/ezk  

 
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. 



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan:    

 
 

CC:  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  - DGMI' 

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:32 
Aan:  

 
 

CC:  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  
 

Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 
Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Digitale Economie & Corona 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| Postbus 20401 | 2594 AC Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 

 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
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From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  
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@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 

 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:51 
Aan: @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:33 
Aan:   

    
 

CC:   
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 

Ok, zijn hele agenda wordt nu omgegooid. Graag niet meer wijzigen  
  
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
  
 

  
  
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
  
  

From @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 4:32 PM 
To: @tatasteeleurope.com>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minienw.nl> 

Cc: @minezk.nl>; @Noord-
Holland.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
  

External email 

  
Ha  
  
Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 
Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  
  
Met vriendelijke groet, 
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5 2.1



M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
  
  

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
  
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
  
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
  
 

 
 

  
  
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
  
  

From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
  

External email 

  
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 
brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 
daarom deze oplossing.  
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  
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@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
  
Beste collega’s, 
  
Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 

ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 
ondertekening. 
  
Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 
hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 

bewindspersonen. 
  
Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
  
Ha  en allen, 
  
Dank voor de navraag @  
  
Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 
aanvullende toelichting op jouw mail; 
  
We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 
aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 

ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 
Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 
daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 

MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
 
……………………………………………………………………… 
M:  06  
E:  @minezk.nl  
I:   www.rijksoverheid.nl/ezk  
  
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 

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

  

Sensitivity: general 

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.  
  

5.1.2.e
5.1.2.e



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-notice/entities 

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

 

Sensitivity: general 



Van: @Noord-Holland.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:43 
Aan:     

    
  

CC:   
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Dag  
 
Olthof maakt tijd vrij om er ’s morgens bij te zijn. 
Ik hoor graag z.s.m. bevestiging van tijd, plaats en programma. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

T  (023

M (06) 

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:32 
Aan: @tatasteeleurope.com>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minienw.nl> 

CC: @minezk.nl>; @Noord-Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  
 
Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 

Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
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Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| Postbus 20401 | 2594 AC Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 

 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 

 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
 

External email 

 
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 
brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 

daarom deze oplossing.  
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 

 
Mbt de vraag die Edwin voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 
ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 

ondertekening. 
 
Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 

hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 
 

Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  en allen, 

 
Dank voor de navraag @  
 

Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 
aanvullende toelichting op jouw mail; 
 

We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 
aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 
ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 

Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 
daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
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Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
 
……………………………………………………………………… 

M:  06  
E:  @minezk.nl  
I:   www.rijksoverheid.nl/ezk  

 
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 

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

 

Sensitivity: general 

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. 

5.1.2.e
5.1.2.e



The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 20:41 
Aan:  
Onderwerp: ondertekening EoP 
 
HI  
 
Vrijdag wordt om 09.45 uur de EoP bij jullie getekend. 
Dat is een korte bijeenkomst.  
Ik wil bij jou checken wie er van jullie kant bij aanwezig is. Bij ons wil het hele team komen, als 
er van jullie kant geen onderhandelingsteam is, moeten we even kijken wat wijsheid is. 
 
Hoor graag van je! 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
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 

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

 

Sensitivity: general 
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Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 23:50 
Aan:  
Onderwerp: Tekenklare versie EoP voor TV Narendran? 
 
Beste  
 
Weet jij of er al een volledig opgemaakte versie is van de definitieve EoP, die ik naar TV 
Narendran zou kunnen sturen ter ondertekening? 
Deze kan dan digitaal naar jullie, zodat hij met handtekening op vrijdagochtend klaarligt. 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
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 

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

 

Sensitivity: general 
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Van:  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 10:02 
Aan:   
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Ha allen, 
 

@  top dat MEZK akkoord is! En zoeken we elkaar nog even op over de timing, maar zal naar 
de partners communiceren straks nog expliciet benadrukken dat publicatie echt pas na MR kan 
plaatsvinden. 
 

@  dank voor de snelle reacties alvast! 

- Irt ondertekende versie EoP ->

Zou jij mij anders morgen de door  weer teruggestuurde versie incl handtekening door 
willen sturen?  

- Irt Aanwezigen -> lijkt me een goed voorstel! Dan aanbod van die afvaardiging vanuit het 
onderhandelingsteam zal ik dan ook naar Provincie Noord-Holland uitbreiden. Met het verzoek 

om mij uiterlijk morgenochtend alle namen toe te sturen, zodat wij (en vrijdagochtend ook 
MEZK) weet wie er allemaal in de Blauwe Zaal staan :) 

 

@  alvast een hele fijne vakantie! 
 
Groeten   

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:51 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Minister is akkoord met de aanpak vrijdag en met het persbericht dus dat is ook fijn. 

 ik hoef vooraf geen foto te zien hoor, ik vertrouw volledig op jouw camera skills. Laten we wel 
nog even overleggen over de timing van alles plaatsen want dat is dus echt pas ná de MR.  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:44 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Ha  
 

Zijn mijn opmerkingen hieronder in rood. 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:34 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
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Ha allen, 
 
@  top dat we rond lunch de eerste versie hebben :)! Als je me dan ook jullie 

voorkeuren/uitsluitsels kan meegeven over ‘aanwezigen’, ‘def EoP-document + handtekening 
Narendran’ en ‘programma’ dan pak ik daarmee vanmiddag het contact naar de andere partners door. 

 

@  Ik zal inderdaad even foto’s maken (had beeld al gevraagd, maar die gaven aan dat bij 
deze setting en ‘binnenskamers’ de kwaliteit van smartphone-foto weinig onder doet voor een camera) 
:)! De foto kan dan samen met het uiteindelijke def-persbericht naar  ter plaatsing toch? Of wil 
jij nog wel eerst de foto kunnen zien? 

 
Groeten   

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:28 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Ha  en  
 
Ik ga er vanochtend mee aan de slag. Ik stuur jullie rond de lunch een eerste versie. In parallel leg ik 

‘m dan voor aan mijn MT lid voor beleidsapproval. 
 
Met hartelijke groet, 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:26 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Hoi allen, 

Paar Q’s voor de voorbereiding: 
- Wanneer verwachten we de maatwerkafspraken gereed te hebben? 
- Waarom duurt het zo lang om tot maatwerkafspraken met Tata te komen? De EoP ligt er nu 

toch? 

- Wat als Tata zich niet aan EoP houdt (antwoord hebben we al, waarvoor dank) 
- Hoe kijkt u terug op de onderhandelingen?  
- Wat had beter gekund? (hier zou ik geen antwoord op komen en focussen op dat we nu een 

EoP hebben en de weg voorwaarts) 
 
Zou inderdaad fijn zijn als we dit vandaag af kunnen ronden, morgen lukt het niet meer ook om de 

minister daarin mee te nemen ivm Brussel.  
@  vrijdag is mijn vrije dag dus ik ben er niet bij. Kun jij een foto nemen of is het een idee om 
team beeld te vragen? 
 

Groet,   

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 08:02 
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Aan: @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Q&A | Teken-versie EoP | Aanwezigen | Programma 
 
Ha   en  

 

Nu alle seinen op groen lijken te staan voor ondertekening vrijdag van 9.45 tot 10.00 uur, kunnen we 
de verdere voorbereidingen volop doorpakken. Daarom kom ik graag met een drietal vragen jullie 
kant op; 

 
1) Is het jullie @  en @  gelukt (of lukt het vandaag?) om naar de Q&A over de EoP te 

kijken?  is morgen de hele dag naar Brussel samen met MEZK, dus het mooiste is als 

we vandaag met jullie input alvast de laatste voorbereidingen voor MEZK kunnen doen :) 
Komt er rond de lunch aan 

2) Lukt het jullie @  en @  om samen met  morgen de def versie van 
het EoP te voorzien van een handtekening van dhr Narendran met mij te delen? Dan zorg ik 

dat ik die alvast geprint klaar heb liggen vrijdag. Ik zal morgen ook even checken bij 
secretariaat of we daar niet mooie ‘onderteken-mapjes’ toe hebben om het EoP in te doen :). 
Ik heb  laten weten de opgemaakte versie op de dataroom te zetten. 

3) Wie moeten en mogen er in jullie ogen allemaal bij zijn? Omdat het een gericht onderteken-
moment is, zou ik denken dat we het overzichtelijk houden met de 4 ondertekenaars, van elk 
ondertekenaar diens woordvoerder en evt PA en jullie natuurlijk. Maar ik begrijp van  

dat eigenlijk ook mensen uit het onderhandelingsteam er bij zullen willen zijn. Is dat ook in 
jullie ogen wenselijk en (voor het moment en ook voor henzelf) van meerwaarde @  en 
@     Ik zou willen voorstellen dat van EZK/IenW aanwezig zijn  

 en .  is vrijdag al met vakantie volgens mij. Ik zou willen 

voorstellen dat Tata 2 mensen van hun onderhandelingsteam afvaardigt. Het is maar een 
kwartiertje, dus we kunnen ook gewoon staan in de blauwe zaal. Akkoord?  

Omdat mogelijk ook een camerateam dat Hans vd Berg langere tijd volgt meekomt, wordt het 

ook een kwestie van kijken hoeveel mensen uberhaupt dan nog in de Blauwe Zaal passen       

 
Alvast dank voor de toelichtingen op de bovenstaande vragen! Zodra ik die heb, neem ik dat mee in 

een mail naar alle partners. Daarin zal ik ook het beoogde programma meenemen, uitgaande van; 
 
09.30-09.35 -> aankomst allen bij EZK 

09.35-09.45 -> verplaatsing naar Ministergang, per 9.45 toegang tot Blauwe Zaal 
09.45-10.00 -> MEZK sluit aan, ondertekening EoP, foto’s 
10.00-10.05 -> Afsluiting, MEZK + stasI&W verplaatsen naar MR, ik begeleid externen naar buiten 

 

Veel meer zal het qua tijd en ook inhoudelijke complexiteit niet om het lijf hebben vrijdag      .  

 

Groeten   
  

 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 20:44 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: aanwezigheid mensen bij ondertekening EoP 
 
Beste  
 
Weet jij wie er allemaal aanwezig zijn bij de ondertekening van de EoP? 
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Wij hebben een onderhandelingsteam, dat veel tijd hierin heeft gestoken. Een aantal van de 
onderhandelaars wil graag aanwezig zijn. 
Bovendien wordt Hans van den berg 2 jaar lang gevolgd door een camerateam, daar heeft 

 je waarschijnlijk al over benaderd.  
Ik probeer even in te schatten of het mogelijk is dat een aantal mensen van onze kant erbij kan 
zijn, naast public affairs en de woordvoerder. 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
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 

********************************************************************** 
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Van:  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 10:45 
Aan:  ';   

    
 @minienw.nl'; 

@minienw.nl'; @tatasteeleurope.com' 
CC:  
Onderwerp: Ondertekening EoP 15/7 -> programma,  aanwezigen en praktische informatie 
 
Dag allen, 
 

Dank voor ieders flexibiliteit, waardevolle suggesties en snelle sparren de voorbije dagen. Top dat we 
alles op de rit hebben staan voor een mooi onderteken-moment aankomende vrijdagochtend. Zoals 
beloofd kom ik graag jullie kant op met; 

- Programma+tijden 

- Uitvraag over beoogde aanwezigen 
- Praktische informatie 

 

En als eerste nog even te benadrukken belangrijke communicatie-noot: inzet van het persbericht+foto 
en eventuele begeleidende socials kan vanaf het moment dat de MR vrijdag afgerond is. Het seintje 
daarvan zal ik vrijdagmiddag rondsturen. 

 
Programma+tijden 
We hebben een belangwekkend doch overzichtelijk programma. Deze zal bestaan uit; 
09.30-09.35 -> aankomst allen bij Ministerie EZK (ik zal iedereen opvangen) 

09.35-09.45 -> verplaatsing naar Ministersgang, per 9.45 toegang tot Blauwe Zaal 
09.45-10.00 -> Ondertekening EoP + foto’s 
10.00-10.05 -> Afsluiting 

 

Aanwezigen 
Om het moment recht te doen en de afvaardiging goed in de zaal en beschikbare tijd in te passen, 

stellen we voor dat het gehele gezelschap bestaat uit de ondertekenaars (en desgewenst hun 
woordvoerders en public affairs specialisten), aangevuld met 1 tot 2 afgevaardigden van hun 
onderhandelingsteam. 
Als jullie je daar in kunnen vinden, ontvang ik graag uiterlijk morgenochtend (bij voorkeur voor 10 

uur) de namen van jullie aanwezigen, dan kan ik zorgen dat iedereen tijdig aangemeld is.  
 
Gemakshalve levert dat als in te vullen overzicht op; 

Organisatie Functie Naam Parkeerplek 

benodigd? 

Provincie Noord-
Holland 
  

Gedeputeerde Noord-Holland Jeroen Olthof  

   

Afvaardiging 
onderhandelingsteam? 

  

Tata Steel 
Nederland 
 

 
 
 

  

Directievoorzitter Tata Steel 
Nederland 

Hans van den Berg  

   

   

Afvaardiging 
onderhandelingsteam? 

  

Ntb camerateam (volgt Hans vd 

Berg, is nu onder afstemming 
tussen   en 

 

  

Ministerie van 
I&W 

Staatssecretaris van I&W Vivianne Heijnen  
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Ministerie van 
EZK 

  

Minister van EZK Micky Adriaansens  

 
 

   

 

 

  

   

 
Praktische zaken 
Ik zorg na ontvangst van het ook door dhr Narendran alvast ondertekende EoP, dat deze geprint en 
onderteken-klaar beschikbaar is vrijdagochtend. Foto’s van het moment maak ik ter plekke. 

 
Verder nuttige info voor ieder; 

- Adres ministerie EZK -> Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag (routebeschrijving) 

- Mijn contactgegevens (ik vang jullie bij de receptie op, maar just-in-case): 06  
- En aan ieder: vergeet jullie ID-bewijs niet :) 

 

Vragen en/of anderszins in de tussentijd? Weet me te vinden! 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: @Noord-Holland.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:43 
Aan: @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@noord-holland.nl>; M @minezk.nl>;  
@minienw.nl> 

CC: @minezk.nl>; @Noord-Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Dag  
 
Olthof maakt tijd vrij om er ’s morgens bij te zijn. 
Ik hoor graag z.s.m. bevestiging van tijd, plaats en programma. 
 
Met vriendelijke groet, 
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T  (02

M (06)

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 

 

Van @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:32 
Aan: @tatasteeleurope.com>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minienw.nl> 

CC: @minezk.nl>; @Noord-Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  

 
Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 
Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  

 

Met vriendelijke groet, 
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Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
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CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 

 
T:  +31 (0)  
M: +31 (0)6  
 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
 

External email 

 
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 
brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 
daarom deze oplossing.  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 
 

Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 
ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 
ondertekening. 

 

Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 
hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
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afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 
 

Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  en allen, 

 
Dank voor de navraag @  
 

Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 
aanvullende toelichting op jouw mail; 
 

We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 
aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 

ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 

Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 
daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
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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 

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

 

Sensitivity: general 

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. 



Van: @noord-holland.nl> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:00 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 15/7 -> programma,  aanwezigen en praktische 

informatie 
 
Hoi  
 

 is er bij vrijdag. . 
 
Groet, 
 

  
 

  
 

T  (023)  / 06-  

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

 

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

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 10:45 
Aan: @Noord-Holland.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  
@minienw.nl>; @minienw.nl' 

@minienw.nl>; @minienw.nl>; 
@tatasteeleurope.com' @tatasteeleurope.com> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 15/7 -> programma, aanwezigen en praktische informatie 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek







Aan: @tatasteeleurope.com>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @noord-holland.nl>; 
@minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>; @Noord-Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  
 

Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 
Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| Postbus 20401 | 2594 AC Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 

 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 

 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
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From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
 

External email 

 
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 

brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 
daarom deze oplossing.  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 
 
Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 

ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 
ondertekening. 
 

Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 
hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 

 
Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  
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@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  en allen, 

 

Dank voor de navraag @  
 
Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 

aanvullende toelichting op jouw mail; 
 
We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 
aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 

ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 
Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 

daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:51 
Aan: @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl> 
CC @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 
 
Beste Allen, 
 
Onze Directie Communicatie heeft geprobeerd een ruimte bij AZ te krijgen voor het ondertekenen van 

het EoP na de MR. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn. Dit betekent dat de ondertekening uiteindelijk 
moet plaatsvinden bij EZK. Nu zijn er 2 opties: 
 

1. Na de MR gaan de minister en STAS IenW naar buiten en beantwoorden persvragen over het 
EoP bij de uitloop. Daarna gaan beiden naar EZK, alweer de ondertekening plaatsvindt. Bij 
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********************************************************************** 

 

Sensitivity: general 

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 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. 



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
HI  
 
Getekend EoP: 
Een getekend exemplaar hebben we in bezit, had  al geregeld, stuur ik je zo toe. Dat 
kan via de mail. 

 wilde het ook hebben, gaat dat via jou? Ik kan  ook in cc zetten. 
 
Over de delegatie:  
Er komt een tweetal mensen mee van  met camera, zij volgen Hans 2 jaar lang. Is al 
afgestemd met  
Naast mij zal  meekomen.  

 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: Wednesday, July 13, 2022 11:39 AM 
To: @tatasteeleurope.com> 
Subject: Ondertekening EoP 
 

External email 

 
Ha  
 
Nog ff 2 zaken over de ondertekening: 

• Kan jij mij vandaag of anders uiterlijk in de loop van morgenochtend via mail of via de 

dataroom een door de heer Nahendran ondertekende versie van het EoP bezorgen? Dan zorgen 
wij ervoor dat deze versie vrijdag ook aan de anderen ter ondertekening wordt aangeboden. 

• Je gaf aan dat jullie vanuit het onderhandelingsteam ook een afvaardiging willen sturen. 

Gezien de omvang van de zaal zouden we willen voorstellen dat naast jij nog 2 mensen van 
het onderhandelingsteam deelnemen komende vrijdag. Kun jij aangeven wie jullie willen 
sturen? 

 
Met hartelijke groet, 
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Coordinerend Beleidsmedewerker  

……………………………………………………………………… 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
 

……………………………………………………………………… 
M:  06  
E:  @minezk.nl  
I:   www.rijksoverheid.nl/ezk  

 
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 

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

 

Sensitivity: general 

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:27 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Signature version for Expression of Principles 
Bijlagen: 

 
 
Beste  
 
Bij deze het door de heer Narendran getekende exemplaar van de EoP. 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 
  
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
 
 

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

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 

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

 

Sensitivity: general 
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Van:  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:37 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Spreekpunten MEZK aanvang ondertekenmoment 
 
Ha  
 
Helemaal top, dank! Ik heb, mede geïnspireerd ook door nog wat input en overwegingen uit onze 

Q&A’s net, toch ook een ‘afsluitend woord’ na de ondertekening toegevoegd. Immers is het ook sterk 
en gepast als de Minister daar nog even iedereen voor de aanwezigheid bedankt en een duidelijke 
opdracht meegeeft voor een succesvol en spoedig vervolg. 
 

@  dan zou ik onderstaande bullets als spreeklijn voor de opening vrijdag door MEZK willen 
voorstellen :). Zie jij daar nog punten in of lijkt het je goed? 
 

Spreekpunten MEZK - opening ondertekenmoment 
- Welkom bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, goed dat u allen er bent 
- Staatssecretaris Heijnen van I&W en collega 

- Gedeputeerde Olthof vanuit Noord-Holland en collega 
- Directievoorzitter vd Berg, partners van Tata en een hele cameraploeg in haar kielzog 
- Collega’s van EZK 

- Ik ben blij dat het ons gelukt is om op dit punt uit te komen 

- Waarbij we met onze handtekeningen de intenties voor een schone en duurzame 
staalproductie vastleggen 

- En een bijzonder dankwoord aan de mensen van de onderhandelingsteams, zowel aanwezig als 

die vandaag elders zijn, voor hun harde en succesvolle werk 

- Deze intenties vormen basis voor de maatwerkafspraken die we de komende met elkaar gaan 

maken 

- Gericht op een schoner en gezonder milieu en leefomgeving in de IJmond 
- Gericht op een hoogwaardige en duurzame staalproductie in Nederland 

- We gaan nu de handtekening zetten onder deze ‘Expression of Principles’, waarbij alvast dank 
aan dhr Narendran die al digitaal zijn handtekening meegegeven heeft. 

- [Beurtelings tekenen -> volgorde in lijn met volgorde in EoP-document: MEZK, stas I&W, 
Olthof, Vd Berg] 

Afsluitend 

- Met deze handtekeningen stel ik vast dat we een belangrijke mijlpaal hebben bereikt. 
- Tegelijkertijd vormt dit EoP een belangrijke opdracht om niet op onze lauweren te zitten. 
- We gaan dit de komende tijd betekenis geven in de maatwerkafspraken 

- Zodat we in vol tempo bouwen aan de schone en duurzame staalproductie van Tata waar we 
trots op kunnen zijn 

- En de schone en gezonde leefomgeving die mensen en milieu rondom Tata verdient. 

- Ik dank u hartelijk voor uw komst en wens u een succesvolle rest van uw dag toe. 

 
 
Groeten   

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:06 
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Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Spreekpunten MEZK aanvang ondertekenmoment 
 
Hallo  

Prima spreekpunten voor MEZK. Misschien nog toevoegen een woord van dank aan alle 

onderhandelaars voor alle het werk om tot dit resultaat te komen.   
Gegroet, 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:48 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Spreekpunten MEZK aanvang ondertekenmoment 
 
Ha  en  
 

 wijst me er net helemaal terecht op dat MEZK vrijdagochtend natuurlijk ook wel de gasten 
officieel welkom zal willen heten en het ondertekenmoment zal willen ‘openen’ 

 
Dat hoeft geen uitgebreid woord te zijn, maar wel goed om met elkaar daartoe de juiste spreekpunten 
onder elkaar te hebben. Kunnen jullie straks, in het kielzog van de Q&A’s, hier ook meelezen, akkoord 

op geven en eventuele suggesties hierop doen? 
 
Alvast en wederom dank! 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
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........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 

5.1.2.e
5.1.2.e



Van: @noord-holland.nl> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:10 
Aan:    

 
Onderwerp: RE: Concept Brief van GS aan PS over herziene Expression of Principles 

(eventuele opmerkingen voor morgen 11:00) 
 
Ja dat is ook wel zuiverder geformuleerd.  

 
 
Maar afijn, ik laat het hier gewoon weg als het niet in de zomerbrief staat. 
 
Groet, 
 

  
 
 
 

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  / 06-  

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

 

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

 
 

Van: @minienw.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:07 
Aan: @noord-holland.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Concept Brief van GS aan PS over herziene Expression of Principles (eventuele 
opmerkingen voor morgen 11:00) 
 
Ha, 
 

 

  
Verder prima brief.  
 

 

 

Van: @noord-holland.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:59 
Aan @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
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Onderwerp: RE: Concept Brief van GS aan PS over herziene Expression of Principles (eventuele 
opmerkingen voor morgen 11:00) 
 

Oepsie, verkeerde bijlage in onderstaande mail      .  
  
Groet, 
  

  
  

  
 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  
  
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 

 
  

Van:   
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:57 
Aan: @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Concept Brief van GS aan PS over herziene Expression of Principles (eventuele opmerkingen 
voor morgen 11:00) 
  
Hoi /  en  
  
Bijgevoegd de brief van GS aan PS over herziene EoP. Zien jullie nog gekke dingen? Dan hoor ik het graag 
voor morgen 11:00. 
  
Ik ben zo dicht mogelijk bij jullie brief aan Tweede Kamer gebleven.  
  
Groet, 
  

  
  

  
 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  
  
www.noord-holland.nl 

@noord-holland.nl 
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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 
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.  



Van: @tatasteeleurope.com> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:23 
Aan:   

   
 

@minienw.nl'; @minienw.nl' 
CC:  
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 15/7 -> programma,  aanwezigen en praktische 

informatie 
 
Hai allen, 
Dank je wel voor deze informatie. 
Ik zal er niet bij zijn. Er is geen pers aanwezig en ik heb zelf pers over de vloer bij ons over 

ander onderwerp. Ik had jullie graag even ontmoet dat wel 😊. 

 komen met  mee.  
@  stuur jij ook de foto dan mee met het seintje? Of liever even wat eerder, dan kunnen 
wij de boel alvast klaar zetten bij ons ook.  
Ik laat het persbericht nog vertalen naar het Engels overigens voor India. Dus mocht iemand 
interesse hebben, laat maar weten.  
 
Groet. 
En tot mails, 

  
 
 

 

From: @minezk.nl>  
Sent: Wednesday, July 13, 2022 10:45 AM 
To: @Noord-Holland.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  
@minienw.nl>; @minienw.nl' 

@minienw.nl>; @minienw.nl' @minienw.nl>;  
@tatasteeleurope.com> 

Cc: @minezk.nl> 
Subject: Ondertekening EoP 15/7 -> programma, aanwezigen en praktische informatie 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek







Aan: @tatasteeleurope.com>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @noord-holland.nl>; 
@minezk.nl>;  

@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl>; @Noord-Holland.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  
 

Top als dat ook bij Hans lukt! Dat zou inderdaad het voorstel zijn: van 09.45 tot 10.00 uur bij EZK. 
Hopelijk zou dat ook werken in de agenda van Jeroen Olthof @  en @  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
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Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16:10 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ok, ik ben tijdstip aan het blokken bij Hans van den Berg. 
Ondertekenen rond 09.45 uur bij EZK? 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
 

 

 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
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From: @minezk.nl>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:06 PM 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>;  

@minezk.nl>; @minienw.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: Ondertekening EoP 
 

External email 

 
Plan is om voor de MR te ondertekenen en alle communicatie daaromtrent pas na de MR naar buiten te 

brengen. Liever hadden we ook na de MR ondertekend bij AZ maar dat is niet toegestaan bij AZ, 
daarom deze oplossing.  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 14:05 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; noord-
holland.nl>; @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Beste collega’s, 
 
Mbt de vraag die  voorlegde of ondertekening voor de MR kan. Strikt genomen is het document 

ter informatie aan de MR gestuurd en is er dus geen staatsrechtelijke belemmering voor 
ondertekening. 
 

Echter ik wijs er wel op dat we het niet voor niets ter informatie aan de MR sturen en zoals bekend 
hechten andere departementen daar ook sterk aan. Het is ook goed gebruik te wachten tot na 
afronding MR om zoiets naar buiten te brengen. Een zaak van beleefdheid richting de andere 
bewindspersonen. 

 
Als we vanuit communicatie oogpunt hechten aan ondertekening voor MR, dan adviseer ik de beelden, 
persbericht etc. pas na de MR naar buiten te brengen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:58 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @tatasteeleurope.com>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>;  

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e



@minienw.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ondertekening EoP 
 
Ha  en allen, 

 

Dank voor de navraag @  
 
Klopt dat we helaas een alternatieve indeling moeten zoeken voor ons plan aankomende vrijdag. Ter 

aanvullende toelichting op jouw mail; 
 
We zijn nu volop aan het kijken of optie 2 niet de gedroomde pragmatische oplossing zou zijn voor 
aankomende vrijdag. Het voordeel dat dat biedt is dat we smorgens al meteen met elkaar het 

ondertekenmoment incl foto’s daarvan kunnen regelen en dat daarna ieder later op de middag na de 
MR vrij de eigen perscontacten kan hebben. 
Laatste beeld bij de timing vrijdag is dat de MR officieel om 10.30 begint. Als we de ondertekening 

daarvoor bij EZK laten plaatsvinden van 9.45 tot 10 uur, dan past dat perfect in de planning naar de 
MR toe. Ik hoop dat zo’n tijd in de ochtend ook kan werken voor Hans vd Berg en Jeroen Olthof? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| Postbus 20401 | 2594 AC Den Haag 
........................................................................ 
M 06  
E @minezk.nl   
Aanwezig op ma-di-wo-do 
 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:51 
Aan: @minezk.nl>;  

@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl> 
CC @minienw.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 
 
Beste Allen, 
 
Onze Directie Communicatie heeft geprobeerd een ruimte bij AZ te krijgen voor het ondertekenen van 

het EoP na de MR. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn. Dit betekent dat de ondertekening uiteindelijk 
moet plaatsvinden bij EZK. Nu zijn er 2 opties: 
 

1. Na de MR gaan de minister en STAS IenW naar buiten en beantwoorden persvragen over het 
EoP bij de uitloop. Daarna gaan beiden naar EZK, alweer de ondertekening plaatsvindt. Bij 
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********************************************************************** 

 

Sensitivity: general 

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 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.  
 

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-notice/entities 

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

 



Sensitivity: general 



Van:  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 16:33 
Aan:   
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 
Uiteindelijk is wat er in het EoP staat maatgevend over wat er is afgesproken: 
 

WHEREAS, TSN is committed to transition on a path towards clean, green and circular steel production, 
and is now accelerating its own ambition to achieve CO2 neutrality of the IJmuiden operations by 2045, 
rather than 2050 
 

 
 

 
 

 
Met hartelijke groet, 
 

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:25 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 

 

  
 

Groet,  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:23 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 
Allen, 
 

Veel dank voor jullie opmerkingen. Hierbij v2. Graag jullie comments wederom 
 

Met hartelijke groet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:29 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 
Eens met de voorgaande input + daarop nog een paar laatste kleine aanvullingen van mij 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:15 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 
Hierbij nog van mijn kant opmerkingen/toevoegingen.  

 

  
 
 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:02 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Q en A Uitloop MR 
 
Hallo  

Dat ziet er prima uit. Een enkele toevoeging van mijn kant. 
Gegroet, 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 12:52 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Q en A Uitloop MR 
 
Allen, 
 
Hierbij eerste voorzet QenA. Graag jullie comments komend uur. Dan verwerk ik dat en vraag ik 

Wytske om goedkeuring. 
 
Met hartelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 21:51 
Aan:   
Onderwerp: RE: Antw:  Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
Bijlagen:  
 
En de Q&A’s 
Txs 
 

 
 
Van: @minezk.nl> 
Datum: 13 juli 2022 om 18:22:10 CEST 
Aan: @minezk.nl>,  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
 
Beste  
Zoals besproken verwerk ik jouw comments en gaat de annotatie naar BBR nu. Ik stuur je nu tevens 
de Q&A’s voor de uitloop komende vrijdag na de MR (zie bijlage). Gezien het stuk in het FD en de 
kritiek op de tijdslijn voor de maatwerkafspraken van Tata (zie dit stuk:  
https://fd.nl/politiek/1445091/pas-over-twee-jaar-harde-afspraken-over-uitstoot-tata-steel-

img2ca4qBSIg) hebben we een aantal Q&A’s over timing opgenomen. 
  
Ik zie je reactie wel tegemoet. Ik zal DC ook nog vragen om de laatste versie van het persbericht en dat 
nog even voorleggen.  
  
Met hartelijke groet, 
  

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 17:03 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Antw: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
  
En hierbij mijn suggesties en 1 vraag.  

 
  

 
 
Van: @minezk.nl> 
Datum: 13 juli 2022 om 14:05:54 CEST 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
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Ha  kan jij hiernaar kijken? Ben even druk met . 
  
gr  
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 13:11 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
  
Beste  
  
Ik ben verzocht door BBR om een stukje annotatie aan te leveren voor het bespreken in de MR 
komende vrijdag van het EoP. Zou jij deze kunnen beoordelen en jouw comments kunnen geven? Ik 
wil ‘m graag voor het einde van de dag naar BBR sturen. 
  
Met hartelijke groet, 
  

 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

buiten re kwijdte



Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 07:56 
Aan:   
Onderwerp: Q en A Uitloop MR v3 
Bijlagen:  
 
Beste  en  
 
Bijgaand de laatste versie van de Q&A’s waarin ik de opmerkingen van onze directeur Top verwerkt 

heb. Laat maar weten of er verder nog opmerkingen of aanvullingen nodig zijn. 
 
Met hartelijke groet, 
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Q en A’s uitloop MR 15 juli 2022 m.b.t. vernieuwing Expression of Principles Tata Steel 
Nederland 

 

Wanneer verwachten we de maatwerkafspraken met Tata Steel gereed te hebben? 

• Afgelopen week heb ik in de zomerbrief maatwerk een tijdslijn aangegeven voor de 
maatwerkafspraken met Tata Steel Nederland 

• Ik verwacht volgens deze tijdslijn uiterlijk in 2024 finale maatwerkafspraken met het 
bedrijf te maken. 
 

Waarom duurt het maken van de maatwerkafspraken zo lang? 

• Om tot een maatwerkafspraak te komen met het bedrijf zijn er minimaal 2 dingen nodig: 
• Allereerst moet het bedrijf een beslissing nemen dat ze daadwerkelijk gaan investeren (een 

investeringscommitment) 
• Ten tweede moet ik voldoende vertrouwen hebben in de onderliggende business case van 

het bedrijf; komt de financiering rond? Is het project rendabel te maken? Levert het 
voldoende verduurzaming? etc. 

• Voor beide is het nodig dat het bedrijf het project in zeer groot detail uitwerkt. Dit zijn 
complexe engineering berekeningen en dat bepaalt in belangrijke mate de tijdslijn voor de 
maatwerkafspraken. 

• Ik oefen druk uit op het bedrijf om dit proces te versnellen, ik bereid me erop voor om 
onze eigen analyse zo snel mogelijk te doen.  

• Ik ga echter geen concessies doen aan een zorgvuldige beoordeling van de business case: 
ik ga geen onverantwoorde risico’s nemen met belastinggeld. 

• De snelheid van het maken van de maatwerkafspraken, bepaalt uiteindelijk niet de 
snelheid van de verduurzaming van Tata. Dat is afhankelijk van een veelheid aan factoren. 
Maar het is duidelijk, we willen allemaal zo snel mogelijk. 

 

Waarom duurt het dan zo lang voordat Tata dit project kan realiseren? De omgeving kan niet 
langer wachten. 

• Allereerst v.w.b. de omgeving: 
o Substantiële Verbeteringen voor milieu- en leefomgeving worden momenteel met 

het Roadmap+ programma gerealiseerd.  
o De omgeving gaat hiervan dit jaar en volgend jaar echt wat merken. 
o We hebben met Tata afgesproken om verdere mogelijkheden voor verbetering van 

de leefomgeving voor opstart van de nieuwe fabriek(en) te onderzoeken.  
• Dan wat betreft de tijdslijn voor het verduurzamingsproject: 

o De tijdslijn voor de verduurzaming van Tata Steel wordt bepaald door de tijdsduur 
die nodig is om de nieuwe fabriek te ontwerpen, de wettelijke termijnen voor 
vergunningen en uiteindelijk de tijdsduur die nodig is om het project te bouwen en 
op te starten.  

o Ook zal de productie en aanvoer van groene waterstof op gang gebracht moeten 
worden voor het project. 

o Voor een dergelijk groot en complex project neemt dit gewoon veel tijd in beslag.  
o In de Expression of Principles hebben we met de medeoverheden afgesproken om 

ons maximaal in te spannen om te helpen het project te versnellen bijvoorbeeld 
door de beoordeling van vergunningaanvragen te versnellen. 

o Ik oefen druk uit op het bedrijf om de doorlooptijd van het project te versnellen, 
maar ik wil ook een succesvol project dat zonder problemen gaat opstarten. 

 

Wat als Tata zich niet aan de Expression of Principles houdt ?  

• In de Expression of Principles spreken de 4 partijen intenties en ambities uit voor het 
proces van verduurzaming en verschoning van de staalfabriek.  

• Hoewel dit sec juridisch geen afdwingbaar document is moeten partijen wel verantwoording 
afleggen over de inspanningen die ze toezeggen in dit document 

• Uiteindelijk gaan we op basis hiervan onderhandelen om tot meer bindende 
maatwerkafspraken te komen, die ook juridisch afdwingbaar zullen zijn. 
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• Als onderdeel van deze maatwerkafspraken zullen ook afspraken gemaakt worden over wat 
de gevolgen zijn wanneer partijen afspraken niet nakomen. 

 

In het verleden kwam Tata ermee weg. Wat voorkomt dat dit nu ook niet gebeurt? 

• De verduurzaming van de industrie in Nederland is geborgd middels de CO2 heffing 
industrie.  

• “Ermee weg komen” en niks doen is geen optie meer voor het bedrijf omdat het dan 
geconfronteerd wordt met de CO2 heffing die uiteindelijk het bedrijf hard zal raken. 

• Ook wat betreft leefomgeving is ons doel om waar mogelijk, benodigde verbeteringen via 
vergunningen afdwingbaar te maken 

 

Hoe kijkt u terug op de onderhandelingen?  

• Ik ben blij dat we met IenW en Provincie Noord-Holland samen dit traject zijn aangegaan 
met Tata Steel 

• De inzet van deze medeoverheden is nodig om de verduurzaming van Tata Steel goed te 
kunnen faciliteren. Het is goed dat verbeteringen voor de leefomgeving als integraal 
onderdeel in het Expression of Principles zijn mee genomen. 

• De onderhandeling verliepen constructief, hoewel er soms ook pittige discussies gevoerd 
zijn.  

• De verduurzaming en het schoner maken van Tata Steel zijn onontkoombaar als het bedrijf 
wil blijven voortbestaan in Nederland. Dit hebben we ook in de onderhandelingen aan het 
bedrijf duidelijk gemaakt.   
 

Wat had beter gekund?  

• Ik ben blij dat er nu een EoP ligt.  
• Ik realiseer me ook dat dit een eerste stap is en dat we nog veel stappen moeten zetten.  
• De ambities en intenties die we opgeschreven hebben moeten we nu gaan uitvoeren. 
• We hebben nu de kans om Tata Steel te transformeren van wat het vandaag is naar een 

toonaangevend duurzaam en schoon staalbedrijf waar Nederland trots op kan zijn. 
• Ik kijk er naar uit om dit proces tot een goed einde te brengen. 

 

De afgelopen week is Tata Steel weer negatief in het nieuws geweest: Chroom 6 vervuiling van het 
grondwater, nog steeds onverklaarde emissies van het bedrijf en een enorme impact op de natuur 
door stikstofuitstoot. Hoe vindt u het om met zo’n bedrijf afspraken te maken? 

• Tata Steel moet schoner en duurzamer. Daar sta ik voor. 
• Als u het EoP leest ziet u dat we veel hebben afgesproken om het bedrijf schoner te 

maken: het bedrijf committeert zich aan Roadmap+ (programma voor verbeteringen op 
gebied van milieu- en leefomgeving) en gaat onderzoeken hoe verdere verbeteringen voor 
de leefomgeving al voordat het verduurzamingsproject wordt opgestart  te realiseren zijn. 

• Het verduurzamingsproject zelf leidt tot een inherent schoner staalproces en daarmee ook 
tot verdere verbetering voor de leefomgeving. 

• Ik zie dat het bedrijf de omslag wil maken: in het EoP, maar ook in de gesprekken die we 
voeren met het bedrijf. 

• Het is nu zaak om door te pakken en de intenties en ambities uit te voeren. 
• En dat ga ik doen door nu zo snel mogelijk toe te werken naar een pakket van maatregelen 

waarmee we de verduurzaming van Tata Steel kunnen zeker stellen. 
 

Waarom Tata niet gewoon dicht? 

• Liever groen hier dan grijs elders: we kunnen beter het bedrijf hier verduurzamen dan dat 
we staal dat met veel CO2 uitstoot en impact op de leefomgeving elders is geproduceerd 
gaan importeren. 

• We willen ook niet dat we compleet afhankelijk worden voor onze basisbehoeften van 
andere landen. 

• Tata is een grote werkgever waarvan veel gezinnen in de omgeving afhankelijk zijn 



• Ik ben ervan overtuigd door als Nederland koploper te zijn bij de verduurzaming van de 
industrie, we economische kansen creëren. De transitie van Tata Steel biedt daar alle 
ruimte voor.  

• Uiteindelijk is het wel aan het bedrijf zelf om hun toekomst hier in Nederland zeker te 
stellen.  

• De boodschap daarbij is helder: het moet duurzamer en schoner: want anders is er geen 
toekomst. 



Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 08:29 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
Bijlagen: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR v1.docx 
 
Beste /  
 
Hierbij de door  goedgekeurde versie van de annotatie voor vrijdag m.b.t. EoP Tata Steel 

in de MR.  
 
Laat maar weten als er nog vragen zijn. 
 

Met hartelijke groet, 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 11:28 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
 
Ha   
 

Top, prima zo. Ik denk dat ze de inhoud wel scherp heeft en het proces, dus ik zou de annotatie 
wellicht omdraaien en beginnen met de punten die wellicht op kunnen komen en haar spreeklijnen. En 
dan bij toelichting nog het inhoudelijke deel.  

 

Bij akkoord van  kun je het naar @minezk.nl ( ) sturen en aangeven dat 
dit punt op de MR staat en dit de annotatie is.  voegt het samen met andere annotatie voor MEZK.  
 

Groet, 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 11:11 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland voor MR 
 
Ha  
 
Zou jij een snelle blik kunnen werpen op deze annotatie voor komende vrijdag. Is dit voldoende, te 

lang of te kort? Als dit akkoord is dan laat ik ‘m door  goedkeuren en stuur ‘m final in. 
 
Met hartelijke groet, 
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Annotatie Expression of Principles Tata Steel Nederland t.b.v. bespreking in MR op 15 juli 
2022 

 

Aanleiding 

De Expression of Principles die overeengekomen zijn met TSN zijn ter info naar de MR gestuurd en 
worden op 15 juli besproken. 

Interventie: 

• U kunt een toelichting geven op het Expression of Principles. Daarvoor kunt u gebruik 
maken van de spreekpunten onder “Toelichting”. 

• Tijdens de onderhandeling heeft Minfin meegelezen en input geleverd op het EoP. Zij geven 
aan zich nu in de tekst te kunnen vinden maar hebben deze week aangegeven twee 
kanttekeningen te hebben bij het (verdere) proces. Hieronder treft u deze punten aan en 
de reactie die u zou kunnen geven wanneer u daarop wordt aangesproken door de Minister 
van Financiën: 

1. Door nu een hernieuwd Expression of Principles naar buiten te brengen zou 
steunverlening (politiek) onvermijdelijk kunnen worden en kan de Staat niet meer een 
onafhankelijke afweging maken voor steunverlening.  

Uw mogelijke reactie: 

• In de Expression of Principles heb ik er uitdrukkelijk voor gekozen om slechts 
te spreken over het onderzoeken van mogelijke ondersteuning van het bedrijf. 
Er ligt dus in het document geen commitment voor steunverlening. 

• Een solide business case en goed onderbouwde steunvraag is en blijft voor mij 
een harde voorwaarde voor het komen tot steunverlening. 

2. De verduurzaming van Tata Steel kan gaan leiden tot een grote toename van de 
aardgas vraag van het bedrijf als waterstof niet tijdig in grote hoeveelheden 
beschikbaar zou komen. Gezien de huidige situatie met betrekking tot de krapte op de 
gasmarkt zou dat zwaar moeten wegen bij de beslissing over verduurzaming van Tata 
Steel Nederland. 

Uw mogelijke reactie: 

• De inzet voor de verduurzaming van Tata Steel is om zo snel mogelijk over te 
gaan op groene waterstof. Dus de uiteindelijke vraag naar aardgas zal sterk 
afhangen van de snelle beschikbaarheid van voldoende waterstof. Als die er is, 
is er maar een kleine netto nieuwe aardgas behoefte. Na de eerste 
verduurzamingsstap heeft het bedrijf in dat geval geen extra aardgas nodig. 
Na de tweede verduurzamingsstap is er dan een beperkte extra 
aardgasbehoefte van 0.27 bcm. 

• Aardgas is echt een backup grondstof mocht het bedrijf niet op tijd in staat zijn 
voldoende groene waterstof te kunnen aankopen. 

• De aardgasmarkt is volop in beweging. Veel marktanalisten verwachten dat de 
huidige krapte in het tweede deel van dit decennium zal verminderen doordat 
er inmiddels veel investeringen in LNG productie capaciteit zijn aangekondigd 
en de bewezen reserves van aardgas groot zijn.  

• In de vervolggesprekken met Tata zullen de aardgas- en waterstofbehoefte en 
de marktoutlook voor deze energiedragers een belangrijke rol spelen bij de 
beoordeling van hun business case en zal dit punt verder uitgediept worden. 
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Toelichting 

Spreekpunten ter toelichting van Expression of Principles 

• In maart 2021 is er een eerste Expression of Principles met Tata Steel overeengekomen. 
Dit was echter nog gebaseerd op verduurzaming via de Carbon Capture and Storage 
technologie. 

• Omdat Tata ervoor gekozen heeft om over te gaan voor haar verduurzaming naar de 
productie via het Direct Reduced Iron productieproces, hebben we ervoor gekozen om de 
Expression of principles nu te actualiseren. 

• Een Expression of Principles document is een juridisch niet-bindende overeenkomst waarin 
de gemeenschappelijke uitgangspunten en intenties voor de verdere samenwerking tussen 
overheid en bedrijf worden vastgelegd. 

• In tegenstelling tot het vorige EoP hebben we er nu voor gekozen om samen met de 
provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gesprekken 
te voeren en uiteindelijk ook het Expression of Principles samen met deze partijen te 
tekenen. 

• Een aantal van de belangrijkste afspraken die in het document nu zijn opgenomen: 

o CO2 reductie: Tata Steel spreekt de ambitie uit om in 2030 5 Mton/jaar CO2 te 
reduceren. Dit is meer dan ze proportioneel zouden moeten doen volgens de 
aangescherpte CO2 heffing uit het coalitieakkoord. Ook zijn er intenties vastgelegd 
voor verdere verduurzaming na 2030 en het bereiken van carbon neutrality. 

o Milieu- en leefomgeving: Tata Steel committeert zich in het document aan de 
uitvoering van Roadmap+, er is afgesproken om in de maatwerkovereenkomst de 
termijn voor sluiting van milieubelastende installaties af te stemmen, wordt 
onderzoek naar verdere vermindering van impact op de leefomgeving voor 2030 
aangekondigd en wordt de intentie voor intensieve dialoog met de omgeving 
uitgesproken. 

o Ondersteuning: 

▪ De overheid spreekt de intentie uit om zich in te spannen voor 
ondersteuning van het bedrijf bij de transitie. 

▪ Qua ondersteuning gaat het o.a. om financiële ondersteuning, tijdige 
afhandeling van vergunningaanvragen, het realiseren van een markt voor 
duurzame energiedragers en de infrastructuur die daarvoor nodig is. 

▪ De partijen geven gezamenlijk aan dat de transitie naar groene staal 
productie gepaard gaat met een aantal risico’s en spreken de intentie uit 
zich gezamenlijk in te spannen om die risico’s te beperken. 



Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 16:02 
Aan:  
Onderwerp: FW: Antw:  Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
 

 

Van: Secretariaat Topsectoren < @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:53 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Hoi  
 

 is achtervang van  bij  afwezigheid. Ik heb jouw verzoek op naam van 
 gezet. 

 
Groet, 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:38 
Aan: Secretariaat Topsectoren < @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Antw: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Ha  en  
 

Kunnen jullie deze afspraak (zie hieronder) voor de ondertekening van het EOP op 15 juli van 9:45u – 
10:00u in de blauwe zaal op EZK, in de agenda zetten van  
 

Bedankt, 
 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:18 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Helder, dan pas ik dat snel nog even aan in het aanwezigen-overzicht dat ik voor MEZK op een 
spiekbriefje heb :). 

Voor de groep zal ik daar dan niet nog een extra mail achteraan sturen, dan is dit ongetwijfeld een 

aangename aanvulling       

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:15 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Antw: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Ha  
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Onze  sluit morgen ook aan voor de ondertekening. 
 
Met hartelijke groet, 

 
 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:14 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Antw: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Ja dan ben ik er 

 
 
Van: @minezk.nl> 
Datum: 14 juli 2022 om 14:21:12 CEST 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
 
Dag  
  
Zie hieronder de planning voor het tekenmoment morgenvroeg. Volgens mij prima als je aansluit. Laat 
maar even weten: dan geef ik het door aan  
  
Met hartelijke groet, 
  

 
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:19 
Aan: @Noord-Holland.nl>; 

@tatasteeleurope.com>; @minezk.nl>;  
@minienw.nl>; @minienw.nl' 

@minienw.nl>; @tatasteeleurope.com' 
@tatasteeleurope.com>; @noord-holland.nl>; 

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

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@noord-holland.nl>; @minezk.nl>; 

@minienw.nl>;  
@minienw.nl>; @tatasteeleurope.com' @tatasteeleurope.com>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekening EoP 15/7: alles in een overzicht 
  
Dag allen, 
  
Dank voor alle namen, input en anderszins. Morgenochtend markeren we jullie harde 

(onderhandelings)werk van de afgelopen tijd met de ondertekening van het EoP bij EZK.  
Ter ieders gemak en voor de volledigheid hieronder nog even; 

• Programma+tijden 
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• Overzicht van de aangemelde aanwezigen 
• Praktische informatie 

  
Specifiek over de timing van de communicatie: na afloop van de MR kan alle communicatie naar 

buiten. Ik zal jullie daar het seintje van doorsturen. Wij zullen zorgen dat het persbericht dan ook op 
Rijksoverheid komt te staan en dat dan ook de begeleidende socials uit gaan. De foto’s uit de ochtend 

stuur ik al eerder even rond.  
  
Programma+tijden 
We hebben een belangwekkend doch overzichtelijk programma. Deze zal bestaan uit; 
09.30-09.35 -> aankomst bij Ministerie EZK (ik sta klaar om de partners van Provincie Noord-Holland 

en TSN op te vangen, onze kamerbewaarder zal Staatssecretaris Heijnen opvangen) 
09.35-09.45 -> verplaatsing naar Ministersgang, per 9.45 toegang tot Blauwe Zaal 
09.45-10.00 -> Ondertekening EoP + foto’s 
10.00-10.05 -> Afsluiting 
  
Aanwezigen 
Hieronder het overzicht van alle aanwezigen zoals ik die van jullie door heb gekregen en voor morgen 

aan heb gemeld; 
  

Organisatie Functie Naam Parkeerplek 
benodigd? 

Provincie Noord-

Holland 
Gedeputeerde Noord-Holland Jeroen Olthof Nee 

  Nee 
  Nee 

Tata Steel 
Nederland 

Directievoorzitter Tata Steel 
Nederland 

Hans van den Berg Nee 

  Nee 
  Nee 
   

  
 

Nee 

Ministerie van 
I&W 

Staatssecretaris van I&W Vivianne Heijnen Nee 
  Nee 

 
 

 Nee 

Ministerie van 
EZK 

Minister van EZK Micky Adriaansens Nee 
 

 
  Nee 

 

 
 Nee 

  Nee 
  
Praktische zaken 
Ik zorg dat het ook door dhr Narendran alvast ondertekende EoP geprint en onderteken-klaar 

beschikbaar is vrijdagochtend. Foto’s van het moment maak ik ter plekke. 
LET OP: ik heb nergens de behoefte aan een parkeerplek teruggehoord. Is die toch nog wel voor 
iemand nodig, dan hoor ik dat graag uiterlijk vandaag 16 uur waarbij ik ook het kenteken van de auto 
nodig heb :). 
  
Verder nuttige info voor ieder; 

• Adres ministerie EZK -> Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag (routebeschrijving) 
• Mijn tel.nr (ik vang jullie bij de receptie op, maar just-in-case): 06  
• En aan ieder: vergeet jullie ID-bewijs niet :) 

  
Vragen en/of anderszins in de tussentijd? Weet me te vinden! 
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Met vriendelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 09:00 
Aan:  
Onderwerp: Heads-up:  + cameraploeg is er alvast 
 
Ha  
 
Puur ter heads-up:  en haar camera-gevolg zijn al aangekomen. Om ook de 

binnenkomst van  te kunnen filmen, gaven ze er de voorkeur aan om bij de receptie te blijven 
wachten. Ik heb ze wel alvast welkom geheten, maar mocht jij straks al die kant op gaan dan verrast 

het je niet dat we al wat gasten hebben staan       

 
Groeten   

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 08:25 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Antw: Kan jij morgen om 9.30 ook mee opvangen bij receptie? + update praktische 
voorbereidingen 
 
Ha   
 
Is prima. Ik zorg dat ik half 10 beneden ben. 
 

 

 
 
Van: @minezk.nl> 
Datum: 14 juli 2022 om 19:56:35 CEST 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Kan jij morgen om 9.30 ook mee opvangen bij receptie? + update praktische 
voorbereidingen 
 
Ha  
  
Zoals ook vandaag al even in de mail aangegeven, zal ik de partners morgenochtend opwachten bij de 
receptie. Stas I&W wordt uiteraard begeleidt door de Kamerbewaarder, maar dan kunnen we vrienden 
van Tata en Provincie Noord-Holland bij mij terecht. 
  
Nou kan ik mij echter voorstellen dat niet iedereen precies tegelijk aankomt. En kan ik me voorstellen 
dat jij een bekender en warmer gezicht voor ze bent dan ikzelf. 
Ben jij zodoende ook beschikbaar om morgen om 9.30 bij de receptie aan te sluiten? Dan kan ik de 

eerst-binnenkomende gasten alvast naar boven begeleiden (zitje vooraan de ministersgang) en weten 
de anderen jou in de tussentijd te vinden en herkennen (of andersom als jij dat fijner vindt).  
  
Laat maar weten, dan zoek ik je om 9.30 bij de receptie even op :)! 
  
Verder staat richting morgen nagenoeg alles klaar; 

• Zit-indeling ondertekenaars en klaar te zetten drinken is besproken met Kamerbewaarders 
• EoP’s zijn in 4-voud geprint en in mooie teken-mappen gestopt. Hebben een luxe ‘onderteken-

pen’ met een reserve indien nodig  
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o Ritme kan dan zijn dat MEZK als eerste 4x tekent, dan Stas I&W 4x tekent, dan Olthof 
4x tekent en dan Vd Berg 4x tekent 

• Beveiliging is gebriefed op de komst incl camerateam als aandachtspunt 
• Voor Camerateam + Dienstauto Olthof zijn parkeerkaarten geregeld 
• Voor MEZK zijn de talking-points en overzicht aanwezigen uitgewerkt, digitaal gedeeld en ook 

morgen op papier beschikbaar. 
  
Dus volgens mij moet dat helemaal goed gaan komen       
  
Met vriendelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 14:06 
Aan:  BBR-CS 
CC:  
Onderwerp: RE: Bhm Kamerbrief: Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2 reductie 

en verbetering leefomgeving 
 
Pak ik op! 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 13:59 
Aan: BBR-CS < @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Bhm Kamerbrief: Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2 reductie en verbetering 
leefomgeving 
 
Ha,  
 
Dit kan ook uit na de perso van de MR. Gaat om de kamerbrief en als bijlage bij de brief de “EOP tata 

steel Nederland final for signing”.  
 

 zie dat jij nog in die bijlage zit, kan je daar daar zo uit?  

 
Groet, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 15:36 
Aan:  
Onderwerp: RE: Ondertekende versie van het EoP 
 
Dag  
 
De getekende versies worden in beginsel ingescand in Domus en aldaar opgeslagen. Als het fysieke 

exemplaar bewaard moet blijven, dan moet de verantwoordelijke directie (in dit geval TOP) daar 
afspraken met de Afdeling informatiemanagement van Directie DB.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 13:23 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Ondertekende versie van het EoP 
 
Ha  
 
Ik heb hier op mijn bureau de ondertekende versie van het EoP liggen. Waar worden de papieren 

versies van dit soort documenten opgeslagen? Doen jullie dat normaal? 
 
Met hartelijke groet, 

 
 

r  
……………………………………………………………………… 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
 
……………………………………………………………………… 

M:  06  
E:  @minezk.nl  
I:   www.rijksoverheid.nl/ezk  
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