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GETUIGE: 

OVERWEGENDE dat Tata Steel Nederland BV samen met haar dochterondernemingen ("TSN") een 

staalprod ucent gevestigd in IJmuiden met 11 .000 werknemers in Nederland die j aarlijks ~ 7 miljoen 

ton staal produceert voor sectoren als automobiel, industrie en bouw; 

OVERWEGENDE dat TSN en de Minister van Economische Zaken en Klimaat van Nederland 

f'EZK" en, samen met TSN, de "Partijen") van mening zijn dat TSN goed gepositioneerd is om een van 

de meest concurrerende en duurzame staalproductielocaties in de EU gericht op hoogwaardige producten; 

OVERWEGENDE dat TSN haar verantwoordelijkheid wil erkennen om nu te werken aan 

het bereiken van C02-neutraliteit in 2050 en bij te dragen aan de nationale 

2030 CO2 -reductiedoelstelling conform het Nederlandse Klimaatakkoord ; 

OVERWEGENDE dat het Nederlandse Klimaatakkoord en het voorstel van de Europese 

Commissie voor een Europese klimaatwet zal ook verdere inspanningen vergen om de verplichtingen van 

de Overeenkomst van Parijs na te komen ; 

OVERWEGENDE dat de partijen de unieke locatie en logistieke verbindingen van TSN 

erkennen {bijv. diepzeehaven, lege gasvelden , offshore wind) resulterend in (een van) de laagste 

kostenpositie(s) in de EU , terwijl TSN een producent is van hoogwaardige staal dat high-end technologiemarkten 

bedient; 

OVERWEGEN DE dat binnen de staalindustrie, volgens onderzoek uitgevoerd door worldsteel in 

2018, TSN wereldwijd de top 10% is met de laagste CO2-uitstoot; 

OVERWEGEN DE dat de partijen van mening zijn dat TSN van strategisch belang is voor de 

Nederland, de IJmondregio en de metropool regio Amsterdam; 

OVERWEGENDE dat, volgens een onderzoeksrapport gepubliceerd door Oxford Economics in 

juli 2019 levert TSN een economische bijdrage van ~ 7,1 miljard euro bruto toegevoegde waarde aan 

de Nederlandse economie ( ~ 1 % van de economie) en ~ 86.000 banen in Nederland (~ 1 % van het totaal van 

Nederland), waarvan ~ 11 .000 direct , ~ 47.000 indirecte en 28.000 

geînóJceer,de banen; 

OVERWEGENDE dat de partijen van mening zijn da!TSN een belangrijke pij ler vormt voor de 

maakindustrie en de industri e in Nederland , en wordt erkend als een "productievuurtoren" door het World] 

Economie Forum (erkenning voor state-of-th e-art faciliteiten die dienen als wereldleider in hoe het succesvol 

adopteren en integreren van de allernieuwste technologieën van de Vierde Industriële Revolutie), een top 5 

productiewerkgever in Nederland (zoals onderzocht door De Volkskrant in februari 2020) en een grote 
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leverancier van materialen aan verschillende industrieën, zorgt voor diversiteit van de Nederlandse 

economie buiten diensten, en dat TSN een kenn is- en innovatiehub is voor een strategische sector, die 

een ruggengraat vormt voor de materiaalwetenschap in Nederland en, volgens de Keuzegids gepubliceerd 

in maart 2020, de hoogst genoteerde mbo-school van Nederland voor procestechnologie ; 

OVERWEGENDE dat koolstofafvang en -opslag (CCS) volgens het Nederlandse 

Klimaatakkoord en het Intergouvernementeel P'anel inzake klimaatverandering (rapport 2018 Global Warming 

of 1.5 ° C) essentieel is om het landelijk gewenste niveau van CO2- reductie in 2030 te bereiken; 

OVERWEGENDE dat op dit moment, vanwege de locatie van TSN, ces naar verwachting de 
meest kosteneffectieve route voor TSN om het gewenste CO2-niveau te bereiken 

reductie tegen 2030 op weg naar een op waterstof gebaseerd, C02- neutraal staalproductieproces; 

OVER'M:GENDE dat T SN de mogel11kheden herziet om haar ambrt ie van een dergel1Jke C02 . te real1Seren 

reductie tegen 2030, erkennende dat de politieke doelstellingen aan verandering onderhevig kunnen zijn, 

en zich inspannen om haar ambitie van CO2 -reductie tegen 2030 te verhogen van 30% naar 40%, waardoor 

de CO2 -uitstoot met 5,0 Ml / a wordt verminderd, wat de proportionele reductie van TSN zou overschrijden 

aandeel van de industriedoelstelling onder het huidige nationale kliimaatakkoord met meer dan 1 Mton~; 

OVERWEGENDE dat, hoewel TSN van mening is dat de geïdentificeerde opties technisch 

en operationeel haalbaar zij n om de beoogde CO2 -reductie te bereiken, is de levensvatbaarheid van deze 

opties afhankelij k van adequate financiering, effectieve opties om resterende decarbonisatiekosten door te 

berekenen aan de markt en de beschikbaarheid van een functionele infrastructuur , waarbij TSN afhankelijk 

is van derde partijen partijen, waaronder overheden; 

OVERWEGENDE dat TSN een roadmap ontVvikkelt van decarbonisatieprojecten (de 

"Projecten"), met momenteel voorzien als het belangrijkste initiële project Everest voor het afvangen en 

opslaan van koolstof; 

OVERWEGENDE dat Everest vertrouwt op een concurrerende toegang tot CO2 - transport- en 

-opslaginfrastructuur die op t ijd beschikbaar zal zijn om opgevangen CO2 op te slaan in lege gasvelden onder 

de Noordzee; 

OVERWEGENDE dat de routekaart van decarbonisatieprojecten van TSN ook projecten omvat: 

H2ermes betreffende de realisatie van een 100 MW waterelektrolyserinstallatie, die tot 15kton/a groene 

waterstof produceert voor gebruik bij TSN in IJmuiden en in de Amsterdamse havenregio; 
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OVERWEGENDE dat TSN bereid is potentiële flexibiliteitsoplies te onderzoeken die mogelijk 

verder kunnen bijdragen aan het bereiken van de toezeggingen van de Overeenkomst van Parijs en de 

doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord voor 2030; 

OVERWEGENDE dat het stappenplan voor het koolstofvrij maken zo nodig kan worden 

geoptimaliseerd om rekening te houden met technologische, economische, politieke, commerciële en 

controle-ontwikkelingen; 

OVERWEGENDE dat de roadmap voor decarbonisalie van TSN ook mogelijke opties bevat voor 

de periode na 2030, zoals H lsarna® en SMU , waardoor een potentiële extra reductie van meer dan 15% NOx 

en meer dan 30% SOx mogelij k wordt, en DRI, waardoor de sluiting van een cokesfabriek, sinterfabriek en 

één hoogoven (BF6); 

OVERWEGENDE dat TSN naast decarbonisatieprojecten1 haar aanwezigheid op de hoogwaardige 

staalmarkt wil versterken door de implementatie van een innovatie plan (STAR), de introductie van nieuwe 

producten en het vergroten van de downstreamcapaciteit; 

OVERWEGENDE dat TSN de openbare milieu -, hinder- en gezondheidsproblemen wil aanpakken , 

de acceptatie om te opereren wil behouden en de openbare d ialogen wil voortzetten om die acceptatie om te 

werken te behouden; 

OVERWEGENDE dat TSN Roadmap + heeft ontwikkeld en aangekondigd, en 

milieuplan om de zorgen van het publiek aan te pakken in overeenstemming met het programma voor Tata 

Staal 2020-2050; 

OVERWEGENDE dat TSN tot 300 miljoen EUR wil investeren in het verminderen van nadelige 

milieu- en hindereffecten op lokale gemeenschappen, waaronder de-NOx op de pelletfabriek en vermindering 

van de geur van de cokesoven en andere projecten; 

OVERWEGENDE dat TSN voor het realiseren van de Roadmap+ en de Projecten ondersteuning 

zoekt in de vorm van actieve facilitering door EZK van een dialoog over NOx-projecten en 

emissierechtentoewijzing met de overige betrokken overheden ; 

OVERWEGENDE dat TSN, om dergelijke decarbonisatie-, innovatie- en milieuprojecten met 

succes uit te voeren , een plan heeft ontwikkeld om samen te werken met lokale, regionale en nationale 

belanghebbenden, dat, naast de eigen proactiev e ro l van TSN, ook voorziet in een gecoördineerde reactie 

van de overheid, waar EZK zich samen voor zal inspannen met de andere betrokken overheidsniveaus; 

OVERWEGENDE dat de plannen van TSN zijn gericht op het zekerstellen van haar 

langetermijnbijdrage aan decarbonisatie, de Nederlandse economie en de IJmondregio, waarbij zij zich 

inspant om (i) haar ambitie van CO2 -reductie in 2030 te verhogen van 30% naar 40% en daarmee CO2-

reductie uitstoot met 5,0 Mt / a, om het huidige k limaat te ontmoeten en te overtreffen 
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doelstellingen voor 2030, (ii ) voortzetting van activiteiten in IJmuiden, waar zij haar concurrentiepositie 

verbetert door het uitvoeren van een transformatieprogramma, (iii) voortzetting van haar innovatieprogramma 

(STAR) en versterking van de betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving op het gebied van technologie, 

innovatie, duurzaamheid enz., en (iv) door te gaan met het verminderen van milieu- en belemmeringskwesties, 

de acceptatie te behouden om te werken en de zorgen van het publiek aan te pakken; 

OVERWEGENDE dat, hoewel TSN in het verleden een gezonde operationele 

cashflow, de noodzaak van decarbonisatie vereist dat TSN investeert en zal resulteren in aanzienlijke 

incrementele operationele kosten . Dergelijke investeringen en stijgingen van de operationele kosten 

kunnen n iet worden gedekt door de bestaande kasstromen van staalproducenten in d,e EU; 

OVERWEGENDE dat Nederland ernaar streeft de klimaattransitie van zijn industrie zoals vastgelegd in het 

Klimaatakkoord te faciliteren. zowel met prijsinstrumenten zoals de CO2-heffing voor de industrie als met 

instrumenten die onrendabele delen van noodzakelij ke en efficiënte investeringen afdekken, en de noodzaak 

van blijvende betrokkenheid onderkent met de industrie om te monitoren of de huid ige instrumenten 

daarvoor inderdaad geschikt en toereikend zijn ; 

OVERWEGENDE dat TSN overheidssteun zoekt om haar financieringstekort te dichten met 

betrekking tot onder meer de onrendabele delen van haar investeringen in decarbonisatie en dat de partijen in 

voortdurende dialoog zij n om te controleren of TSN of andere partij en in staat zijn om financiering te genereren 

of te verstrekken op basis van bestaande instrumenten om de projecten te realiseren , inclusief de mogelijkheden 

van ondersteuning via EU-fondsen ; 

OVERWEGENDE dat TSN alle mogelijke NL en/of EU subsidies, leningen of alternatieven onderzoekt 

om de haalbaarheid van de Projecten veilig te stellen ; 

OVERWEGENDE dat de partijen van mening zijn dat de mogelijkheid om ETS-heffingen door te berekenen aan de 

markt is essentieel voor het vermogen van TSN om zij n decarbonisatieproces te financieren; 

OVERWEGENDE dat Nederland, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, zich zal inspannen 

voor een gelijk speelveld voor zijn industrie, zowel binnen Europa als wereldwijd; 

OVERWEGENDE dat een toegankelijke markt voor waterstof essentieel is voor de toekomstige 

prestaties van TSN; 

OVERWEGENDE dat de partijen afzonderlijk bepaalde niet-financiële steun hebben 

vastgesteld die EZK of andere delen van de Nederlandse overheid mogelijk kunnen b ieden, in een poging 

om ervoor te zorgen dat TSN haar decarbon isatie tijdig voltooit , 

milieu- en hinderprojecten en om lokale belanglhebbenden proactief te betrekken, met inbegrip van (i) 

inspanningen om de nodige voorwaarden te scheppen voor de aanleg van een CO2 
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transport- en opslaginfrastructuur, (ii) ondersteun ing bij tijdige vergunningverlening, en (iii) 

inspanningen om toegang te verlenen tot een functioneel waterstofnetwerk; en 

OVERWEGENDE dat, in een poging om onder meer de 

substantiële reductie van C02-, NOx- en SOx -emissies door de Nederlandse industrie, 
vermindering van hinder en overlast bij omwonenden, de onitwikkeling en kickstart van de 

Nederlandse waterstofruggen graat, het creëren van duurzame werkgelegenheid in schone 
energ ie- en productieproj,ecten, de innovatie van schone technologieën in Nederland, het stimuleren 
van de totstandkoming van een winstgevend en duurzaam centre of excellence in milieutechnologie 

in Nederland, en het creëren van flexibiliteit en additionele prestatie in landelij ke C02-, NOx- en SOx 

-emissiereducties met het oog op het realiseren van nationale reductiedoelen, willen Partijen nu hun 
gezamenlijke wens uiten om de uitvoering van 

de projecten van TSN. 

Nu willen de partijen daarom hun gemeenschappelijke afspraak vastleggen dat: 

Objectief 
1. Het doel van dit document is om een kader te scheppen voor wederzijdse 

gunstige samenwerking tussen Partijen en het vastleggen van gezamenlijke standpunten 
over de te realiseren Projecten, in het besef dat deze nog in ontwikkeling zijn, om de 
uitvoering van de Projecten door TSN te vergemakkelijken. 

Belangrijkste lopende beoordelingsitems 

2. Op basis van de geïdentificeerde financierings- en (terug)betalingsrisico's, financiële impact 
en mogelijke risicoreacties beoordeelt TSN haar vermogen om de Projecten te financ ieren 
en zijn Partijen in dialoog om te beoordelen of, waar en hoe aanvullende overheidsfinanciering 
of andere ondersteuning nodig en passend is om TSN in staat te stel len de Projecten te 

realiseren. 

Kosten 

3. Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met de samenwerkingsactiviteiten die in het 
kader van dit doc ument zullen worden uitgevoerd, tenzij de partijen schriftelijk anders 

besluiten. Activiteiten in het kader van dit document zijn afhankelijk van de beschikbaa rheid 

van geschikte middelen, in overeenstemming met de budgettaire bepalingen en relevante 
wet- en regelgeving. 

Interpretatie van dit document 
4. De voorwaarden van dit document zijn uitsluitend bedoeld om de gezamenlijke stroom vast te leggen 

begrip van en de aanpak van de Projecten, mogelijke financieringsmogelijkheden voor 

dergelijke Projecten en vervolgstappen die gezamenlijk moeten worden ondernomen om tot 
de realisatie van de Projecten te komen. 
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5. De voorwaarden van dit document zijn voor geen van beide partijen wettelijk bindend. 

6. Dit document wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemm ing met de 

wetten van Nederland. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of im plementatie van dit 

document zal worden opgelost door middel van overleg tussen de Partijen. 

Ander 

7. Dit document treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening en wordt 

gezamenlijk beoordeeld op schriftelij k verzoek van een van de Partijen. 
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Gesigneerd in twee (2) originele exemplaren, elk in de Engelse taal. 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Door: B van 't Wout 
Titel: Min ister van Economische Zaken en Klimaat 
Datum: 

Tata Steel Nederland BV 

Door: J , H. van den Berg 
Titel: Voorzitter Raad van Bestuur Tata Steel 
Nederland BV 
Datum: 

Door: TV Narendran 
Titel: CEO & MD Tata Steel Limited 

Datum: 

Door: H. Adam 

Titel: CEO Tata Steel Europe 

Datum: 
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To: 5.1.2e 

Cc: 5.1.2e 
Fro~ ~1.~ .1 .2 

Sent: Thur 4/28/2022 4:23:15 PM 
Subject RE: Stand van zaken uitwerken 'brede' participatieplan 

Receiwd: Tour 4/28/2022 4:23:42 PM 

Prima!S.1 .2el en bedankt voor de uitleg. Ook prima t.a.v. voorstel doorsturen feedback. 
En je opmerking t.a.v. per mail of even telefonisch afstemmen, deel ik. Maar dat komt als je terug bent ** 

~@''"'" "" d ;e actie pak ;k op l 

Van: L 5.1 .2e 1)-DGMI 

Verzonden: donderdag 28 april 2022 17:00 
Aan: I 5.1.2e 4.1 2ff; I 5.1.2e 1)-DGM l;I 5.1 .2e b -DGMI 

cc:I s.1 .2e Il 
Onderwerp: RE: Stand van zaken uitwerken 'brede' p articipat ieplan 

H@ 
Dank voor het snelle meekijken. Hieronder hopelijk een zo compleet mogelijk antwoord. 
Voor alle duidelijkheid: het plan is dat de onderzoekers als deel van de opdracht nu een concreet plan maken. Dat moet er eind mei liggen. Daarover kunnen we 
dan in juni het gesprek voeren met elkaar en dan kan ook worden besloten of en op welke manier d it wordt voortgezet. Om het concreet te maken: deze 
opdracht leidt allereerst en alleen tot besl is info die we in juni gebruiken voor een go-no go op het vervolg. Dit moet nog beter in de offerte en dat ga ik zelf ook 
als punt r icht ing het bureau maken. Dit vormt meteen het antwoord op je eerste twee vragen: voor nu is de opdracht om vóór eind mei een plan op te leveren. 
Dat plan geeft dan ook meer handvatten aan de gebiedsgericht e aanpak. 
Over de verhouding tot maatwerk: dat is dus ook iets wat in het plan zou moeten landen dat er eind mei ligt. Ik deel dat de maatwerkafspraak uiteindelijk 
gemaakt wordt tussen Rijk en TSN (en wat mij betreft ook het bevoegd gezag). Daarin worden ook allerlei zaken geregeld die voor de rest niet van belang zijn 
(bv precieze vorm ondersteuning). Een breed participatietraject vormt daarvoor dan (een deel van) de input. Maar ik zie zoiets wel als kaderstel lend, vooral 
omdat ik me niet kan voorstel len dat we via een maatwerkafspraak een bredere afspraak met allerlei partijen uit de omgeving gaan overrulen. Zeker niet als 
daar bv het bevoegd gezag op mee tekent en w ij daar ook aan tafe l hebben gezeten. In mijn beleving is dat een goede manier om de in het CA genoemde 
'wederkerigheid' t .b.v. de leefomgeving te borgen. 

Over de EoP zouden we graag snel met jullie van gedachten wisselen. Ik snap de wens voor snelheid, maar we moeten voorkomen dat de EoP straks wordt 
ontvangen als 'ze (overheid/Tata) drukken al les door, ongeacht whatever, zonder harde afspraken voor de leefomgeving' en we daarmee iedereen de gordijnen 
in jagen (en ons veel werk op de hals halen). Het is dus zaak dat de wederkerigheid en de leefomgeving (uit het CA en de industriebrief) hier al op een goede 
manier in terugkomen (zowel inhoudelijk als procesmatig) en dat het ding goed wordt afgestemd zodat de landing zacht is. Dat is extra belangrij k omdat we in 
dit traject voorop lopen en deze EoP zeker als precedent bij de andere maatwerkafspraken gaat terugkomen. 
Al schrijvend realiseer ik me dat de punten maatwerk en EoP bijzonder complex zijn en zich slecht lenen voor een gedachtewisseling per e-mail © . Het lijkt me 
daarom goed om hierover in de week van 16 mei d irect met elkaar om tafel te gaan ~5.1.2el jij,@en ik?). Dan kunnen we ook meteen spreken over de 
verdere uitwerking van het programma maatwerk in algemene zin ( ook n.a.v. de aandachtspunten uit ons DT). Ons DT wil daar graag 30 mei nl weer over van 
gedachten wisselen, dus dan is het goed als we een meer uitgewerkt plan hebben. Zou j ij i.o.m.l 5.1.2e I een moment w il len prikken hiervoor (of dat wil len 
beleggen bij een MA?)? Dank je! 
Je laatste aandachtspunt over ro lzuiverheid deel ik ook. Uiteindelijk is TSN init iatiefnemer. De omgevingswet, waar het hele DRl-proces onder valt, nuanceert 
dat overigens wel iets, omdat in de voorziene procedure (een projectbesluit- nodig vanwege de gewenste snelheid) een deel van de 
participatieverantwoordelijkheden verlegd naar de overheid. Dus TSN kan bij voorbeeld geen KVPP (verplichte stap in het proces) publiceren zonder akkoord van 
Noord-Holland. Los daarvan is deze actie/opdracht bedoeld als posit ief zetje in de goede r ichting. Daarna is het weer aan TSN. 
Tenslotte over de opvolging. Ik stel voor dat ik jouw opmerkingen met het bu reau deel, met uitzondering van de vragen die aan mij zijn gericht en meer zien op 

relatie EZK/lenW (bv over verhouding tot maatwerk). OK? Volgens mij kunnen ze op basis daarvan de meest e opmerkingen nl direct verwerken. 
Ga ik nu weer vakantie vieren © 

~ ~ 5.1.2e ~.1 .2~ ~ 5.1 .2e l@minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 28 apri l 2022 ~1_2_:5_2 ___ ~ 
Aan: 5.1.2e ) - DGMI ~ 5.1.2e l@minienw.n l>; 1 5.1.2e 1)- DGMI 

5.1.2e 

CC: 5.1.2e minienw.nl>;~l ____ s_._1._2e ___ ~ll. <I 5.1.2e l@minezk.nl> 

Onderwerp: FW: St and van zaken u itwerken 'brede' partic ipatieplan 

Ha~ 5.1.2e 
In afwezigheid van .1.2e stuur ik deze mail ook naar jull ie door. 

Graag input (voor nu) wel tussen EZK en lenW houden t.a.v. beschreven eerste verwacht ingen maatwerkafspraak. Dat moet ook nog helder gecommuniceerd 
worden met/richting andere partijen. 

Groet, 
@ 
Van: ,-1 --5.-1.2_e__,q-.1-,.2t 

Verzonden: donderdag 28 april 2022 12:10 
Aan: 1 5.1.2e Il -DGMI' < 5.1.2e mini enw.nl> 

c c :I 5.1 .2e 1) 5.1.2e m inezk.nl> 

Onderwerp: FW : St an d va n zaken u itwerken 'brede' partic ip atieplan 

35'92è31 0003 



Bedankt voor het betrekken. Goed om hier ook a ls je terug bent over door te praten. 
Zie in de bijlage mijn reactie op de concept-offerte. Belangrijkste punt: Het is mij niet duidelijk genoeg hoe deze procesaanpak zich verhoudt tot de 
maatwerkafspraak en goed om daar met elkaar over door te praten. Dat wil ik ook graag me@bespreken begin volgend e week. 
Het verwachtingsmanagement over deze opdracht, op te levere n resultaat, en hoe dit zich verhoudt tot maatwerkafspraken, moet daarin richting de diverse 
partijen ook helder en goed zijn, zodat er geen valse verwachtingen over ontstaan. 
Ons idee is namelijk dat de maatwerkafspraak gemaakt wordt t ussen TSL/TSN en de Rijksoverheid (geleid door het maatwerkteam bestaand uit EZK/lenW/RVO 
met een soort mandaat/convenant van Provincie/Omgeving/Gemeenten). Nog nader u it te werken. 
Vanuit dat perspectief zie ik dit voorstel voor gebiedsaanpak als een middel t.a.v. draagvlak voor transitie TSN in NZKG, verkennen van belangen en dat dit 
vervolgens als input dient voor een maatwerkafspraak. Om helder te formuleren: dit traject dient dan als input tot de maatwerkafspraak, de genoemde belangen 
worden meegenomen, maar dat is geen gegeven. Ook zullen niet alle partijen uiteindelijk om tafel zitten bij het maken van de maatwerkafspraak t .b.v. 
snelheid/onderhandeling. 
Dan t.a v. tijdslijn, hoe loopt traject maatwerk en vergunningen timewise samen met deze opdracht? Daar moeten we ook over praten als je terug bent van 
vakantie. Ons huidige plan al besproken met TSN en op te nemen in Kamerbrief juni, is dat de maatwerkafspraak wordt beoogd voor zomer 2023 met harde 
afspraken. Daaraan voorafgaand wordt eind juni 2022 een update van het EoP als bijlage bij EZK Kamerbrief verstuurd (kom ik inhoudelijk nog op terug, 
uiteraard wordt IenW hierin meegenomen, maar ook via werlc/stuurgroep). De brainstorm die staat op 19 mei wilde ik daar ook voorgebruiken. 
Kortom, mijn vragen (zie ook bij lage) zijn dan ook met name gericht op: 

• wat is het uite indelijke doel van de gebiedsgerichte aanpak en wat is de scope hiervan; 

• Wat is het op te leveren resultaat van de opdracht en hoe draagt dit bij aan uiteindelijke doel gebiedsgerichte aanpak; 

• hoe verhoud t de gebiedsgerichte aanpak zich tot de maatwerkafspraak; 

• Hoe verlopen de tijdslijnen maatwerkafspraak- gebiedsgerichte aanpak e .d., hebben we die tijd?; 

Tot slot, een laatste opmerking die niet terugkomt in de offerte. We hebben een gemeenschappelijk doel als TSN/Rijk, namelijk toekomstbestendige, duurzame en 
schone staalfabriek in de IJmond, maar tegelijkertijd ook goed om de rol tussen Rijk/overheid en Tata te bewaken. Tata heeft grote eigen verantwoordelijkheid om 
eigen "license to operate" in de IJmond te realiseren. Daar willen we bij helpen etc. maar zij zitten in de driver-seat. Zo kijk ik daar tegen aan. Dus we moeten ook 
niet te veel op hun stoel gaan zitten.Uiteraard faciliteren etc. maar een rolverschuiving voorkomen. 
Groet, 

@ 
Van: ~l --5-.1-.2-e - ~ I) - DGMI 4 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 26 april 2022 21:1 2 
Aan: 5.1.2e ~ @noord-holland.nl>; I 5 .1.2e 1.129 <I 5 .1.2e l@minezk.nl>; I 5.1 .2e 

s.1 .2e m inezk.nl> 

CC: 5.1 .2e ~-~---~~) -DGMI 
5.1.2e inienw.nl>; ,__ ___ ______, 

5.1.2e @velsen.nl' velsen.nl>; @beverwijk.nl' beverwïk.nl> 
Onderwerp: RE: Stand van zaken uit werken 'brede' participat ieplan 

Allen, 

minienw.nl>;I 5.1.2e 

noord-holland.nl>; 

Bijgaand de concept offerte van WesselinkVanZijst. Wil len jullie deze doornemen e n mij bij voorke ur morgen eventue le wensen voor aanvull ing/aanpass ing 
doorgeven? Ik geef die dan door aan het bureau. 
Harte lijke groeten uit Westerwald, 

~ ~ 5.1.2e Il - DGMI 
Verzonden: donderdag 21 april 2022 12:43 
Aan: 5.1.2e ~ @noord-holland.nl>; I 5.1 .2e 1.1.2ff ~ 5.1.2e l@minezk.nl>;I 5.1 .2e Il 

5.1 .2e m inezk.nl> 
5.1.2e 

) - DGMI 5.1.2e 
t----~----~ 

5.1.2e 

beverwïk.nl 
Onderwerp: Stand van zaken uitwerken 'brede' participat ieplan 

Hoi~ 
Vanochte nd ben ik met Tata Steel bij Wessel inkVanZijst geweest. Dat was een goed gesprek met potentie waar zowel Tata als lenW e nthousiast over werden. 
WVZ gaat een offerte maken om tot een voorstel te komen voor een bredere aanpak zoals we dat is afgesproken in e nerzijds de Environmental Progress 
Meeting en anderzijds het participatieoverleg met TSN. In principe kunnen Tata en lenW deze opdracht 50/50 financieren (ik zie dat dan a ls 50/ 50 publiek 
privaat). Gelet op d e benodigde snelhe id (ik w il graag e ind mei een uitgewerkt voorstel ter bespre king in zowe l de progress meet ings a ls de bestuurlijke 
overleggen/ stuurgroepen) e n de beperkte opdrachtwaarde, lijkt het mij goed om d it voor nu even zo t e laten. Ik vind het wel belangrijk dat jull ie kunnen 
meelezen o p de offertes voor gunning, dus ik zal zorgen dat jull ie daar een blik op kunnen werpen. Uite raard b lijft nauwe betrokke nheid van jullie (en de andere 
collega's in de cc) nadien ook belangrijk. 
Verder ben ik gisteren bij de Dorpsraad WaZ geweest. Ook zij staan posit ief tegenover een ' breed' participatieproces. Grappig genoeg blijken enkele leden van 
de Dorpsraad en de Sticht ing Duinbehoud vroeger ook betrokken te zijn geweest bij de Maasvlakte. Zij kijken daar positief op terug. 
Mochte n er vragen zijn; ik ben vandaag nog aan het werk en morge n ook telefonisch bereikbaar. 
Met vriendelijke groeten, 

1 5.1.2e 1 

1 5.1.2e 
Ministerie van Infrastructuur en W aterstaat 
DG Milieu en Internationaal 

Rijnst raat 8 1 2515 XP I Den Haag 
Postbus 20901 1 2500 EX I Den Haag 
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EL-::.:...:..::.=..=.._y~=~= 
www.riiksoverheid.nl/ienw 

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 e n het be richt te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aa rd ook, die verband houdt met risico's verbonden aa n het elektronisch verzenden 

van berichten. 
This message may conlain information that is not intended for you. lf you a re not t he addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requesled to inform the sender and dele te 

the message . The State accepts no lia bility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the e lect ronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel ijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liability for dam age of any kind result ing from the 
r isks inherent in the electronic t rans m iss ion 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 
v etwij deren. 
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 thjs message was sent to you by mis take, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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To: 5.1.2e 1)-DGMld 
Cc: s.1 .2e 1) . DGMI~ s.1 .2e 

5.1.2e l@minienw.nl] 
l@minienw.nl] 

From: s.1.2e 1)-DGMI 
Sent: Tue 5/3/2022 2:24:49 PM 
Subject RE: concept-gespreksnotit ie Stas 17 mei 
Received: 

es reksnotitie stas 17 mei 202 

Ha, 

I k had een dood uurtje, dus h ierbij al retour. Mooi werk! Bijgaand mijn suggesties. Hopelijk kun je er mee uit de voeten. 

Hartelijke groeten, 

~ 

Van: ~I ____ s_.1_.2_e ___ ~I) -DGMI <J~ __ s_.1_.2_e __ ~J@minienw.nl> 
Verzonden: maanda 2 mei 202217:24 
Aan: 5.1.2e ) - DGMI ~--- 5-.1-.2-e- -.J@minienw.nl> 

CC: 5.1.2e ) . DGMI <J 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: concept-gespreksnotitie Stas 17 mei 

Hei ~ , 

buiten verzoek 1 

Zoa ls eerder besproken, bijgaand m ijn concept van de gespreksnot itie voor de interne strategische sessie met de stas op 17 mei. 
Ik heb de volgorde iets omgedraaid. Bij de resu ltat en afgelopen periode moet ik nog een paar punten aanvullen. 

M aar is d it een opzet w aar je mee uit de voeten kan? Heb je aanvu llingen, suggesties? 

Bij w ie moet deze notitie allemaa l langs voor de parafenronde? Format etc. moet ik ook nog uitzoeken. 

Zou fijn zijn, als j e m ij komende woensdag uiterlijk 12.00 uur kunt berichten, of ik de ingeslagen weg kan vervolgen, dan kan ik een 

en ander nog verwerken. 
M ijn streven is op maandag 9 mei, na afstemming met ~ de notit ie in een rondzendmap aan te bieden. 

buiten verzoek 

Za l ik ook aansluiten? 

Veel pret nog * 

Groet, 
1 5.1.2e 
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To: 5.1.2e 1) . DGMIO 5.1.2e 

From: s.1.2e b -DGMI 
l@minienw.nl] 

Sent: Tue 5/3/2022 3:58:00 PM 
Subject RE: maatwerkafspraken Tata 
Received: Tue 5/3/2022 3:58:01 PM 

NB~l _______ s_.1_.2_.b_, s_._1.2_.g_,_s_.1._2._1 ______ 1 

1 
5.1.2.b, 5.1.2.g, 5.1 .2.i 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2e 

Van: I 5.1.2e b -DGMI <I 5.1.2e l@minienw.nl> 
Datum: dinsdag 03 mei 2022 4:57 PT\~1----~ 
Aan: 1 5.1.2e b • DGMI <! 5.1.2e l@minienw.nl> 
Onderwerp: FW: maatwerkafspraken Tata 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2e 

Van: 1 5.1.2e b-DGMI <l~_s_._1._2e _ _....l@m _ _ iru_·e_n_w_._nl> 
Datum: dinsda 03 mei 2022 4: 15 PM 
Aan: 5.1 .2e - DGMI ~ 5.1.2e l@minienw.nl>, l~ __ s_.1_.2_e __ ~I) -DGMI 

5.1.2e _ minienw.nl> 
Onderwerp: RE: maatwerkafspraken Tata 

NB j~ ______ s_._1._2._b_.s_._1._2._g._s_.1_.2_._1 _____ ~ 

Van:I 5.1.2e Il -DGMI 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:28 
Aan: 5.1.2e ) - DGMI <~l __ s_.1_.2_e __ ~l@m inienw.nl>;~l ___ s_.1_.2_e __ ~I)- DGMI 

5.1.2e @minienw.n l> 

Onderwerp: RE: maat werkafspraken Tata 

Ha, 

Letter of Intent zeker meenemen in nota aan Stas. Ik had daar al een voorzet voor gedaan in de nota (en het daar EoP 
genoemd). 

Update met een smalle variant zonder wederkerigheid en/ of leefomgeving mee te nemen lijkt mij niet acceptabel. Dan hangt 
iedereen in de gordijnen (zowel omgeving als reg ionale overheden) en zijn we veel verder van huis. Kun je wat mij bet reft vast 
teruggeven. Daar moet echt nog over gesproken worden met EZK, ook hoog ambtelijk. 

~ 

Van: ..... 1 ____ s ._1._2e ___ __.b -DG M l <l,_ __ s ___ 1._2e __ __,..l@_m_in_i_e_nw_.n_l> 

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 1~5_:2_3 ___ ~ 

Aan: 1 5.1.2e 1) -DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl>; l~ __ s_.1_2_e __ ~ I)- DGMI 1,___s_.1_.2_e _ _Jl.,.@-"m"""i"'""n~ie"'""n'""'w'"".n"""I> 
Onderwerp: maatwerkafspraken Tata 

Dag l 5.1.2e ~ 15.1.2e ~ 

Net bijgepraat met@~l 5.1 .2e jwas ook met vakantie. 

EZK w il in juni één gecombineerde kamerbrief maken over stand van zaken maatwerkafspraken met daarin speciale aandacht voor 

Tata. 
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De eerdere Letter of lntent, als start van de maatwerkafspraken Tata wordt ge-update naar de DRl-variant. 

Eind volgende week komt er een concept. 

Ik heb met@'3fgesproken dat we dit op 17 mei eerst nog samen met EZK bespreken, mede ook ter voorbereiding op de 

ambtelijke werkgroep met de regio op 24 mei en de stuurgroep op 9 juni. 

1 5.1.2.b. 5.1.2.g. 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.1.2.g. 5.1.2.1 1 
1 

U .211' 5.1.2 b, 5.1 .2.Q, 5.1.2.1 Ik heb betoogd da~ 5.1.2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.1 1 

..==L ___ __:::.:..:.:.:=..::.:..:.="-=..:.:.=::.:__ ___ _._~I 7~------------------------
1 5.1 .2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.i 

Vorige brief/letter of intent is ondertekend door m inister EZK, er is ruimte dat staatssecretaris dit keer ook mee tekent, ook nog 

iets om te bespreken. Rol PNH is nog niet uitgekristalliseerd. 

~ hier nog iets over opnemen in de nota stas voor de strategiesessie op 17 mei? 

~ goed om volgende week met! 5.1 .2e !door te praten over invulling vanu it lenW in de maatwerkafsprake n. 

Verder heb ik onze dinsdagmiddag-overleggen met EZK laten verplaatsen naar dinsdagochtend van 11.30-12.30 uur, zodat! 5.1.2e 1 

en ik ook kunnen aanschuiven . 

§,vordt graag op 17 mei ook door ons bijgepraat over de stand van zaken Plan van Aanpak en onze voortgangsbrief naar TK. 

Tot zoverre, 

Groet, 
1 5.1.2e 

Van: I 5.1.2e j.1.2~ 4 5.1.2e l@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 14:57 
Aan: 1 5.1.2e Il-DGMI <LI ___ 5._1._2e __ __;,l@,.__;,,;,m,;.;.in""i=e,;.;,n""'w.,;.;,.n""'I> 
Onderwerp: EoP 

Ha 1 5.1.2e 1, 

Ik zou nog de link door sturen naar het EoP: Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag I Nieuwsbericht I Rijksoverheid.nl 

het gaat dan om het engelstalige document, dat een update krijgt nav stap CCS naar DRI. een zelfde soort document zal dan 

meegestuurd worden bij de Kamerbrief over maatwerkaanpak inc l hoe r ichting Tata. 

Komen we dus op terug op 17 mei en wel licht als eerder kan al eerder, maar verwacht het niet. 

Gr@ 
Dit ber icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van bericht en. 

This mess age may contain infor mation that is not intended tor you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mist ake, you 

are requested to inform the sender and delete the mess age. 

The State accepts no liabi lity tor dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion 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 aansprakellJkheId voor schade, van welke aard ook, d1e verband houdt met nsico·s verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Th1s message may contAm information that Is not mtended for you lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you by m 1slake, you are requested to mform the 

sonder and delete the mes sage. The State accepts no liabiity tor damage of any kind rosulting trom the risks inherent in the elcctronic transmassion of messagos. 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

Ter info. 

5.1.2e Il -DGMl.._0 __ s_.1_.2_e _ _,l@minienw.nl] 
5.1.2e 1) - DGMI 

Wed 5/4/2022 7:20:18 AM 
FW: EoP 

Wed 5/4/2022 7:20: 18 AM 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2e 

Van: 1 5.1.2e J.1.2~ <I 5.1.2e l@minezknl> 
Datum: dinsdag 03 mei 2022 5:23 PM 
Aan: 1 5.1.2e 1) . DGM;._I----'-------__J=m=1=· ru=· e=n;..:.w'-'.::..:;nl=--> ____ ~ 
Kopie: 1 5.1.2e b. DGMI 5.1.2e ) • DGM I <j~_s_._1._2e_~ l@_nu_·ru_·e_n_\\_'._nl> 
Ondenverp: RE: EoP 

Hi l 5.1.2e 1, 

,.i:tUSSJ:nJJe.a....a.aLL..CI..LE!l::....o.JD.Ll.l..ua.e.u:··uu;ieid over is ontstaan mondel ing, maar dit is zeker niet m ij n/onze intentie . 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 is onderdeel van de maatwerkafspraak en ook van update EoP. 

e precieze invu ing eta1 niveau hoe/wat precies/wanneer niet. ook niet retl.a.,ta~1ijkit me in d it stadium te vroeg. Zoals 
gezegd wachten we eerst opzet tata af, ik verwacht eind volgende week, maar kan zelfs later zijn. 

Als bellen volgende week handig is, is dat prima uiteraard. 
Zoa ls gezegd ook goed als l 5.1.2e I even schakelt met l 5.1.2e lover maatwerkbreed. 

Ik ben wo en do volgende week niet beschikbaar. 

gr@ 

Van: I 5.1.2e b -DGMI <J 5.1.2e J@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 17: 14 
Aan: 5. 1.2e .1.2 5.1.2e @minezk.nl> 

CC: 5.1.2e ) • DGM I < 5.1.2e @minienw.n l>; I 5.1.2e 1) - DGMI ~~_ s_._1.2_e_~l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: EoP 

Dank voor de info, echter zoals ook vanm iddag besproke 5.1.2.b. 5.1.2.g. 5.1.2.1 

1 5.1 .2.b. 5.1.2.g. 5.1.2.i 1moeten we wellicht eerder dan 17 mei nog over spreken. 
komende maandag weer. 

Groet, 

5;~ 5.1.2e 
~ 5.1.2e 

Van:I 5.1.2e ~.1.2~ 4 5.1 .2e J@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 14:57 

Aan: 1 5.1.2e Il -DG M 1 <LI ___ s._1._2e __ ___..l@,._;_;.m""'in""i=e-'-'-nw-'-'-'-'.n""'I> 
Onderwerp: EoP 

Ha 1 5.1.2e 1, 

Ik zou nog de link door sturen naar het EoP: Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag I Nieuwsbericht I Rijksoverheid.nl 

het gaat dan om het engelstalige document, dat een update krijgt nav stap ces naar DRI. een zelfde soort document zal dan 

meegestuurd worden bij de Kamerbrief over maatwerkaanpak incl hoe r ichting Tata. 

Komen we dus op terug op 17 mei en wellicht als eerder kan al eerder, maar verwacht het niet. 
r; ~ 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liabi lity tor dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

llrt hencht kan 11formatie bevatten die niet voor 11 1s bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht ahusievel1Jk aan u 1s toege1onden, wordt u ver?ocht dat aan de 
afL.ender te melden en het bericht te verwrJderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
elektronrsch verzenden van benchten. 

Th1s messa ge may contam rnfonnat1on that 1s not mtended for you. lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you by m 1stake, you are requested to mfonn the 

sender and delete the mes sage. The State accepts no llabiity for damage of any kmd result11g from the risks mherenl 1n the electronic lransmrssion of massages. 

Dit bericht kan i'lformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel1Jk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verw1Jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel1Jkhe1d voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met rrsico's vert>onden aan het 
elektronrsch verzenden van berichten. 

Thrs messa ge may contam 1nfonnat1on that 1s not mtended for you. lf you are not the addressee or 1f thrs messaQe was sent to you bym1stake. you are requested to mfonn the 

sender and delete the message The State accepts no l10biity lor damage of any kmd result11g from the nsks inherent 1n the electromc trnnsmission of messages 

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

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

Dit bericht kan mformahe bevatten d10 niet voor u rs bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abus1evelJk aan u 1s toegezonden. wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verw11deren IJe Staat aanvaardt geen aansprakel1Jkhe1d voor schade. van welke aard ook, d1e verband hOudt met rrsico·s vert>onden aan het 
elektronisch verzenden van benchten. 

Th1s messa ge may contain mfonnat1on that 1s not mtended for you. lf you are not the addressee or 1fth1s messa ge was senl to you bym1stake, you are requesled to infonn the 
sender and delete the massage. The State accepts no lrabiity for damage of any kmd resulting from the rrsks inherent 1n the electronic transmrssion of massages. 
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To: 5.1.2e 5.1.2e 
s.1 .2e - DCO 

From: s .1.2e ) - DGMI 
Sent: Thur 5/12/2022 1 :33:58 PM 
Subject Tata Steel: strategische sessie met stas 17 mei - agenda intern overleg 19 mei 
Receiwd: Th ur 5/1 2/2022 1 :34 :00 PM 
IENW BSK-2022 99370 01 strategische sessie Tata Steel 17 mei.docx 

Dag allen, 

In vervolg op onze eerdere brainstormsessie, ter info bijgaand de gespreksnotitie, die naar de st as is gezonden ter voorbereiding 
van de interne strategische sessie op 17 mei. 
1s .1.2el, 1 s .1.2e 1, 1 5.1.2e 1, 1 5.1.2e ~l 5.1.2e I en ik zijn bij dit overleg met de stas aanwezig. 

Ter voorbereiding hebben we komende maandag eerst nog een vooroverleg met ._I __ s_.1_.2_e __ _, 
M ochten jullie ons hiervoor nog punten willen meegeven, laat dit dan even w eten. 

Komende donderdag 19 mei zullen we verslag doen van het gesprek met de stas. 
Goed om dan ook met e lkaar te praten over de verdere invu lling van de voortgangsrapportage naar de TK, d ie begin juni moet 
worden aangeleverd in aanloop naar de comm issie externe vei ligheid op 22 juni. 

Zijn er nog andere punten die je t ijdens ons overleg op 19 mei zou w illen bespreken? 

Laat dit dan even weten. 

M et vriende lij ke groet , 
1 5.1.2e 1 
061 5.1.2e 
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Gespreksnota 
strategische sessie Tata Steel 17 mei 

Aanleiding 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Begin februari heeft u een werkbezoek gebracht aan de IJ mond en Tata Steel. 

In de actualiteit en in Kamerdebatten komt de milieu- en gezondheidssituatie in 

deze regio regelmatig langs. Op uw verzoek is deze strategische sessie belegd om 

de lange termijn ontwikkeling in dit dossier te bespreken. 

Resultaten 
Strategische lijn voor de komende maanden 

Uw bijdrage - strategische vraagstukken 
Ons voorstel is om tijdens het overleg stil te staan bij de onderst aande 
vraagstukken, die we ook mondeling nader zullen toelichten: 

• Aantoonbare gezondheidswinst: een duurzame toekomst voor Tata Steel 

in de regio is alleen mogellijk als dit aantoonbaar gezondheidswinst voor de 

inwoners in de IJ mond oplevert. De inwoners willen op korte termijn 

resultaten zien. Het is van belang dat we als overheid kritisch kijken of er 

voldoende zekerheid is, dat de stappen die Tata Steel zet ook 

daadwerkelijk tot gezondheidswinst leiden. Indien de meetresultaten op 

korte termijn onvoldoende positief resultaat laten zien, is extra inzet nodig. 

► Wilt u in het komend gesprek met de directie van Tata Steel 

aansturen op verdergaande investeringen van Tata Steel? 

• Huidige normstelling aanscherpen: een deel van de inwoners in de IJ mond 

vraagt om strengere normen dan de huidige wet- en regelgeving toelaat. 

Europese besluitvorming is gestart om de richtlijn industriële emissies aan 

te passen. De Nederlandse inzet is scherpere normen en bepalingen die het 

bijvoorbeeld in de IJmond mogelijk maken om scherper te vergunnen, 

sneller BREF's te herzien etc. Tegelijk kijken we ook wat er nu al nationaal 

mogelijk is. 

Bestuurskern 
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Economie 
Leefomge11ing 
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► Dit vergt een stevige koers. Welke rol wilt u hierin nemen? 

• Versnelling energietransitie: door de oorlog in de Oekraïne neemt de 

politieke druk toe om de omslag naar een waterstofeconomie te 

versnellen. Tata Steel is als grote afnemer van waterstof een belangrijke 

speler in dit proces en legt de mede-verantwoordelijkheid voor het slagen 

van de transitie bij de overheid. Voor de t ransitie naar Groen Staal vraagt 

Tata Steel om ondersteuning en mede-financiering van het Rijk. Dit loopt 

via het ministerie van EZK. 

► Welke stringente voorwaarden zou u hieraan willen verbinden? 

• Maatwerkafspraken 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de reductie van CO2-emissies en 

verbetering van de leefomgeving hand in hand gaan (wederkerigheid). De 

maatwerkafspraken werken we samen met EZK en de bevoegd gezagen uit. 

Tata Steel is één van de eerste bedrijven waarmee afspraken gemaakt 

worden. Het is daarom te verwachten dat de hier gemaakte afspraken ook 

een precedentwerking zullen hebben voor de andere 10-20 

bedrijven/clusters. lenW zet in op bevordering van circulariteit en 

verbetering van de leefomgeving/gezondheid in het kader van de 

afspraken. Voorkomen moet worden dat de tekst in het Coalitieakkoord 

over de maatwerkafspraken zo wordt geïnterpreteerd dat het beschikbare 

budget alleen maar naar reductie van CO2-uitstoot mag gaan. 

► Bent u akkoord met de in bijlage 1 voorgestelde 
randvoorwaarden in het kader van de maatwerkafspraken? Deze 
inzet kent een inhoudelijk deel als ook procesdeel. 

Politieke context 

• VoortgangsbriefTweede Kamer 
De Tweede Kamer is toegezegd om voor het zomerreces een brief te 

sturen. Ons voorstel is om nog voor het Commissiedebat externe veiligheid 

op 22 juni een beknopte voortgangsrapportage (circa 5 pagina's) toe te 

sturen. 

► Kunt u zich vinden in deze insteek?Zie ook bijlage 2. 
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Counterparts 

• Vervolg gesprek met de directie van Tata Steel 

Op 10 juni heeft u met de directie van Tata Steel een vervolggesprek 

samen met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland over de 

realisatie van de doelstelli ngen uit de Road map. Waarschijnlijk volgen er 

nog andere gespreksonderwerpen. In bijlage 3 is een voorlopige agenda 

uitgewerkt. Zodra de definitieve agenda bekend is, krijgt u ter 

voorbereiding een uitgewerkte nota. 

► Ons voorstel is om een voorgesprek te plannen met gedeputeerde 

Jeroen Olthof (1-op-1) om de overheidslijn af t e stemmen. Dit 

voorkomt verrassingen en de gedeputeerde zal d it zeker op prijs 

stellen. Wilt u dat laten inplannen? 

5.1.2e 

5.1 .2e 
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Bij lage 1: Inzet van IenW voor de maatwerkafspraken met Tata Steel 

In aanloop naar de maatwerkafspraken willen EZK en Tata Steel nog voor de zomer 

een {vernieuwde) intentieverklaring (Expression of Principles, EoP) tekenen, als 

vervolg op een soortgelijk document waarin nog werd uitgegaan van opslag van 
C02 onder de zeebodem (CCS) als toekomstpad voor Tata Steel. Inmiddels is dit pad 

verlaten. In de intentieverklaring wordt geschetst welke inzet het bedrijf en het Rijk 

willen plegen voor de toekomst. Dit heeft veel te maken met de milieu- en 

gez.ondheidssituatîe, en daarom is snelle standpuntbepaling vereist. 

Hieronder staat uitgewerkt wat de voorgenomen inzet van lenW op dit moment is. 

Deze inzet kent een inhoudelijk deel als ook procesdeel. 

A. Inhoudelijk deel 

5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1 .2.i 
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Voorstel inzet voor de maatwerkdoelstellingen Tata Steel: 

5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.gi en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
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5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1 .2.i 
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Bijlage 3: Voorbereiding van het gesprek met directie Tata Steel 

Begin april heeft u aan de directie van Tata Steel een uitnodiging gestuurd voor een 

vervolggesprek over de realisatie van de doelstellingen uit de Roadmap plus. 

Hierbij heeft u aangegeven ook st iil te willen staan bij de vervolgstappen die zijn 

gez.et naar aanleiding van de uitkomsten van het meest recente RIVM-rapport, 

waaruit bleek dat er meer metalen en PAK-stoffen in de lucht zijn gemeten in de 

regio IJmond dan men op basis van berekeningen uit de Emissieregistratie zou 

verwachten. 

Er zijn momenteel 2 gespreksonderwerpen in beeld: 

1. Voortgang Roadmap+/aantoonbare gezondheidswinst 

2. Randvoorwaarden groen staal 

Roadmap+/aantoonbare gezondheidswinst 
Advies is om de voortgang van de Roadmap+ maatregelen te bespreken en ook te 
verkennen welke aanvullende investeringen Tata Steel bereid is - zo nodig - te 
nemen om de gezondheidssituatie in de IJmondregio aantoonbaar te verbeteren. 
De hierboven genoemde punten 2, 3 en 4 onder de maatwerkinzet kunt u in het 
gesprek met de directie van Tata Steel betrekken. 

Randvoorwaarden groen staal 

Alleen door inzicht van Tata $teel in de specifieke behoefte van ondersteuning voor 
het DRI productieproces en het delen van dit inzicht met de rijksoverheid, kan 
besloten worden of, en in welke mate en met welke financiële instrumenten het 
Rijk de verduurzam ing van Tata Steel kan onderst eunen. 

Voorbereiding gesprek 
Waarschijnlijk volgen er nog andere gespreksonderwerpen. Zodra de definitieve 
agenda bekend is, krijgt u ter voorbereiding een uitgewerkte gespreksnotitie. 
Raadzaam is om een voorgesprek te plannen met gedeputeerde Jeroen Olthof (l
op-1) om de overheidslijn af te stemmen. Dit voorkomt verrassingen en de 
gedeputeerde zal dit zeker op prijs stellen. 

Bestuurskern 
Oir Duurv,rne Leefomg & Cire 
Economie 
Leefomgeving 

Datum 
t2 mei 2022 

Pagina 10 van 11 

0010 



buiten verzoek 

buiten verzoek 

369165 

Bestuurske rn 
Oir Duurv,rne Leefomg & Cire 
Economie 
Leefomgeving 

Datum 
12 mei 2022 

Pagina 11 van 11 

0010 



To: 5.1.2e b -DGMl~.___ s_._1.2_e _ __,l@minienw.nl] 
From: 5.1.2e ï.1 .2t 
Sent: Wed 5/18/2022 8:32:12 AM 
Subject FW: EoP tijdslijn - comm richting TSN 
Received: Wed 5/18/2022 8:32:14 AM 
Planning EoP.docx 

Van: ~I __ s._1.2_e~ q_.1~2~ 

verzonden: dinsdag 17 mei 20~22_21_:_2_1 _____ ~I) 
Aan: I 5.1.2e l);I 5.1.2e . 

Onderwerp: EoP t ijdslijn - comm richt ing TSN 
Ha, 

Zie bijlage concept planning EoP. Hoor graag jullie reactie morgen. Vergeet ik zaken? Is het overzichtelij k? 

Dan kunnen w e d ie delen met TSN, ook voo rafgaand aan het overleg morgenmiddag. En ook al me@delen. 
Belangrijkste m.i. zijn: 

• 3 juni conceptversie naar BWP' en 

• 10 juni 90% versie in nog te plannen environmental meeting bespreken, vlak na ambtelijke stuurgroep Tata (9 juni) 

• 14 juni defin it ief concept EoP gereed, laatste puntje sop de i zet ten met elkaar 

• 17 juni defin it ief concept naar BWP'en ter akkoord 

• 27-1 ju li ondertekening EoP (zelfde d ag als kamerbrief?) 

Groet, 

@ 
Dit bericht kan infotmatie 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 
v etwij deren. 
D e 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 mis take, you 
are requested to inform the sender and delete the mes sage. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

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

This messa ge may contain information that is not mtended for you. lf you are not the addressee or 11 thIs messa ge was sent to you by mIstake, you are requested to inform the 
senderand delete the message. The State accepts no habiityfordamage of anykmd result11g trom the nsks inherent In the electromc tr0nsmiss1on ofmessages. 
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Concept planning 

Weken Werkdagen Wat Deliverables Overleggen 

Week 20 : 18, 19, 20 . ASKS op hoofdlijnen . 20 COB: . 18: Apollo meeting 
18- 20 mei Inventariseren en einde EZK deelt spreadsheet ASKS ( lncl die van 

week delen TSN) op hoofdlijnen in dataroom 

Week 21: 23, 24, 25 ITSN: . 23 COB: . 23: overleg EZK - TSN: toelichting bij ASKS 
23 - 27 mei ~ Concept EoP opstellen EZK/ IenW/PNH/ Gemeenten delen concept op hoofdlijnen over en weer. Wat wel/niet. 

26/ 27 : ~ Concept zinnen TSN teksten voor in EoP 
Hemelvaart . 24 COB: • 25: 

EZK/ IenW / PNH/Gemeenten: TSN deelt basisconcept EoP teksten Incl. 0 overleg EZK/TSN concept teksten EoP 
~ concept zinnen EoP teksten TS N/ EZK/ IenW / PN H/ Gemeenten bespreken (o.b.v. basisconcept EoP) 

opstellen 0 overleg EZK/ IenW/TSN conceptteksten 
EoP bespreken (o.b.v. basisconcept 
EoP) 

Week 22: 30, 31, 1, 2, 3 . Besprekingen van concept . 2 COB: conceptversie EoP met belangrijkste . 30: 
30 - 3 j un EoP passages punten uitgelicht af 0 Overleg EZK/TSN . 3 ochtend: conceptversie delen met BWP'en 0 Overleg EZK/IenW/TSN 
~akantie: conceptteksten EoP bespreken (o.b.v. 
1 t/ m 7 jun basisconcept EoP) . 31: 

0 Overleg EZK/TSN . 1 : 
0 Overieg EZK/IenW/TSN 
0 Overieg EZK/TSN 

Week 23: 6 - 10 7,8,9,10 ~ Besprekingen van concept . 9 COB: 90% versie ter bespreking In . 8: Overleg EZK/TSN 
jun EoP passages environmental meeting. . 9: ambtelijke stuurgroep 

6 : Pinksteren • 10: environmental meeting inplannen? 

Week 24: 13, 14, 15, 16, . Besprekingen en afronding • 14 COB: definit ief concept, puntjes op de 1 . 13: Overleg EZK/ TSN/ IenW 
13-17jun 17 EoP finaliseren . 14: overleg EZK/TSN/ IenW . 17 COB: definit ief concept EoP naar . 17: EoP naar MEZK definit ief akkoord 

bewindspersonen 
20 - 24 juni 20, 21, 22 , 23, ~ Definitieve versie . Nader in te vullen Nader in te vullen 

24 afstemmen 
27 - 1 juli 27, 28, 29 , 30, ~ Ondertekenen EoP • Ondertekenen EoP 29/ 30 : verzending Kamerbrief+ EOP naar 

31 Kamer 
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._ ___ __,:=,..:..:..:.:..:..:='-'--'-'~ u...._----------'-'--;· DG 
4 s;--:.1;-:. 2;;-:e::i..-_-rn......,.-rrr""7":;"-;;::--7 - 1 L T 5.1.2e 

DGMl"------~----___n.:::"-'-'-'-; ~---~ (WNN)' 5.1.2e rws.nlJ;~----~ 
From: 5.1.2e ) - DGMI 
Sent: Wed 5/18/2022 9:25:19 PM 
Subject Agenda overleg Tata Steel morgen 
Received: Wed 5/18/2022 9:25:00 PM 
Teruqmelding strateqiesessie.docx 
Presentatie strategiesessie Tata Steel - 17 mei.pdf 
Nota ter info handelingsperspectieven groenstaal.docx 
2. Huid ig EOP Tata Steel EZK.pdf 
1. DGMI Nota herijking EoP(2).DOCX 

Beste allemaal, 

5.1.2e 
5.1.2e 

Ik ben weer terug. Voor morgen hebben we veel afmeldingen binnengekregen (o.a. zieken, andere verpl ichtingen, etc.). Daarom 
schrappen we het fysieke overleg en vervangen we dit door een digitale bijeenkomst. 
Zelf ben ik er vanwege verplichtingen elders niet bij; 15.1 .2e I zal voorzitten. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1 . Mededelingen 
2. Activiteiten uit de verschillende werkstromen {doorlopen): 

a. Vergunningen : komende week wordt het definit ieve geurbesluit verwacht 
b. Roadmap: Op 10 j uni is er overleg met Stas en PNH over de Roadmap 

c. Monitoring : 

i. De metingen voor het deposit ieonderzoek zij n gestart 
ii. Ergens in de komende weken wordt de gezondheidsmonitor gepubliceerd 

111. Opdrachtverlen ing voor de verkenning kwantitatieve waarden loopt 
d. Nationale regelgeving: er wordt een expertsessie georganiseerd met de OD n.a.v. hun brief over knellende 
regelgeving 
e. Internationaa l: gisteren is gesproken met de OD IJmond over de IED 
f. Communicatie : de OD NZKG is bezig met het verbeteren van hun interne proces voor het beantwoorden van 
burgerbrieven. Ze willen hierover graag in gesprek met andere partijen in de omgeving. 

2. Actual iteiten vanuit EZK: 
a. Binnen EZK wordt hard gewerkt aan het inrichten van een programma voor de maatwerkafspraken. IenW k ijkt 
hierop mee. De komende periode vinden een aantal besprekingen hierover plaats, o.a. met het DT 
b. De eerste stappen voor de verschi llende maatwerkafspraken worden gezet. Er worden bv bijeenkomsten gepland 
met de betreffende bedrijven 
c. EZK verwacht voor de zomer een Kamerbrief te versturen en wil op dat moment ook een herijkte Expression of 
Principles met Tata Steel tekenen. Zie punt 5. 

3. Actual iteiten politiek niveau 
a. Terugblik strateg ische sessie Stas (zie bijlage) 
b. Vooruitblik overleggen op 3 j uni met EZK, PNH en Stas en op 10 juni met PNH en Tata Steel 

4. Doornemen input IenW voor herijking intentieverklaring Rijk-Tata Steel (zie bij lage) 

5. Doornemen concept nota voor Stas inzake handelingsperspectieven (zie bijlage) 
6. WVTTK en rondvraag 

Met vriendelijke groeten, 

~ 
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TERUGMELDI NG STRATEGI ESESSI E I NZAKE TATA 

16 mei 2022 

Aanwezig : Stas,@,oco, DBO~ 1s.1 .2e l, 1 5.1 .2e L 1 5.1 .2e L 1s.1 .2e l, ~ 

VERTROUWELIJK 

Op maandag 16 mei vond een strategiesessie plaats met de Stas om na te denken over de 
inzet/ambitie voor de lange termijn op het doss ier Tata Steel, aan de hand van bijgevoegde 
presentatie. 
Er is onder andere een toelichting gegeven op de voortgang van de Roadmap, de 
waterstofplannen, de aankomende onderzoeken en de risico's rondom het dossier. 
Stas geeft aan te hechten aan een duurzame toekomst voor Tata Steel. Het moet snel schoner 
en groener, maar het bedrijf moet niet omvallen. Stas vreest voor de sociaal-economische 
gevolgen die dat zou kunnen hebben en verwijst daarbij naar de Mijnstreek in Zuid-Limburg. 
De druk moet dus hoog blijven, maar wel zodanig dat e.e.a. haalbaar is voor het bedrij f (qua 
tempo) en het Rijk moet over de brug komen met financiering; 
Stas v indt het belangrijk dat we ons r ichting het bedrijf als betrouwbare overheid gedragen, 
door bv een goede lange termijnplanning af te geven; 
Stas maakt zich zorgen over de haa lbaarheid van het groenstaalplan. Ze vraag t zich af of er 
voldoende capaciteit en competenties aanwezig zijn bij zowel het bedrijf als de overheden om 
e.e.a. tot een succes te maken. 
Stas geeft aan dat de Kamercommissie dezelfde vragen heeft, en regelmatig aandringt op 
meer regie bij het Rijk. Ambtelijk is aangegeven dat jurid isch bepaalde bevoegdheden nu 
eenmaa l bij de provincie liggen en dat dat niet zomaar verlegd kan worden. Stas herkent dit 
en geeft aan dat ze normaliter bevoegdheden het liefst zo laag mogelij k belegd, maar dat deze 
situatie mogelijk om een u itzondering vraagt. Ze verwij st daarbij ook naar de uitkomsten van 
Van Aartsen, waarin is aangegeven dat het Rij k in sommige gevallen meer regie moet 
nemen.Stas vraagt om een memo met verschillende handelingsperspectieven (actie 
programma icm VTH). 
Stas geeft aan te hechten aan het betrekken van de 'gewone man' bij de toekomstplannen 
(actie programma). 
Afgesproken is dat er een overleg wordt gepland met EZK en PNH om de banden aan te halen 
en te spreken over het belang van 'één overheid'. Stas ontvangt hier nog een gespreksnota 
voor. Dit geldt ook voor het overleg op 10 juni met Tata Steel en PNH (actie programma) 
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Context en planning 

Korte termijn: oplossen urgente 
milieuproblematiek 

Eind 2021: Plan van aanpak 

Nu: tussenresultaten en onderzoek 
RIVM/GGD 

• 
Einde jaar: evaluatie en bijstellen PvA 

• Realisatie 2022 - 2025 

• Tata: Road map 
• PNH: vergunningen 
• Rijk: (EU) regelgeving 

• Gesprek Tata en PNH 
• Voortgangsbrief 
• CD Externe veiligheid 

Il 

Lange termijn: C02 reductie én verder 
verminderen impact leefomgeving 

Eind 2021: Aanpassing 
verduurzamingsplan (waterstof i.p.v. 

CCS) 

Voor de zomer: intentieverklaring 

Einde jaar: maatwerkafspraak 

• Realisatie 202 8 - 2040 

• Onderdeel maatwerk
afspraak CA tbv C02 

• Óók leefomgeving 

2 
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Ontwikkelingen en risico's 

Onvoldoende 
aantoonbare 

gezondheidswinst 

Korte termijn: Roadmap+ 
brengt onvoldoende 

verbetering 

Lange termijn: 
waterstofplan heeft 

minder effect dan 
verwacht 

Plannen en maatregelen 
Tata Steel zijn niet 

realistisch of sorteren 
onvoldoende effect 

doorn 1euwe technieken 

door te ambitieuze 
'moonshot planning' 

door negatieve 
business case of 

weerstand 
aandeelhouder 

Il 

Vertraging 
vergunningenproces 

door juridische 
procedures/ weerstand 

omwonenden 

door onvoldoende 
capaciteit/ competenties 

bij bevoegde gezagen 

Politieke ontwikkelingen 
in de energietransit ie 

snelheid maken bij 
verduurzaming: belang 

randvoorwaarden neemt 
af 

reductie van gasgebruik: 
voorlopig handhaven 

kolen 

Europese regelgeving 
wijzigt niet 

Onvoldoende steu nvoor 
Nederlandse positie 

wijzigingen laten te lang 
op zich wachten 

3 
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369770 

Il 
Kansen en oplossingsrichtingen 

Eigen ambities Tata 
worden 

waargemaakt 

Ook als de huidige 
maatregelen daar 
onvoldoende aan 

bijdragen 

Bij onvoldoende 
gezonidheidswinst iseen 

extra pakket maatregelen 
nodig 

Klimaattra nsitie 
draagt bij aan de 

leefomgeving 

Wederkerige en 
handhaafbare 

maatwerkafspraakgericht 
op klimaat en omgeving 

lmpactopde 
1 eefomgevi ng verder 

beperken dan wettel ijk al 
moet 

Dialoog met de . 
omgeving 
verbeteren 

G ebiedsgerichteaanpak 
met inwoners, Tata Steel 

en regio-partijen 

NB:verkleinen 
stikstofuitstoot heeft ook 

relatie met Schiphol 

Verantwoord 
vertrouwen 

Vrijb I ijvende ambities 
zoveel mogelijk 
vastleggen in 
vergunningen 

4 
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To: s.1.2e J.1.2ïb•~ 5.1.2e l@minezk.nl] 
From: s.1.2e b -DGMI 
Sent: Wed 5/18/2022 9:33:20 PM 
Subject RE: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing (003).pptx 
Received: Wed 5/18/2022 9:33:00 PM 

Morgen even bespreken? 

~ 

Van: 1 5.1.2e f 1.2~ 4 5.1.2e J@minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 18 mei 2022 15:41 
Aan: 1 5.1.2e 1) - DGMI <9 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing {003).pptx 

Hi 5.1.2e , 
.1.2 isl buiten verzoek I Even bezien wat handig is. 

Mij lij kt het goed om toe te werken naar besluitvorming ook over convenant omgeving voor te leggen in ambtelijke stuurgroep 9 
j uni en danl 5.1.2e I Het is er ook zo (met hemelvaart/pinksteren tussendoor). 

Dan t.a.v. gesprek olt hof - stas ienw: 
• kan je nog even op de mai l zetten wat precies doel is en agendapunten van dit overleg? I k moet ook adviesnota 
voorleggen als mezk bij moet/wil zijn. 
• Net navraag gedaan bij onze BBO, MEZK kan niet op 3 juni . Zit in Brussel voor telecomraad. 

• Dus vraag is of jullie gesprek op 3 juni zonder EZK voeren, of dat er evt. verschuiving naar achter mogelij k is, na 
stuurgroep 9 juni en dan ook gelij k bijv. concept EoP/kamerbrieven meenemen etc? 

Gr@ 

Van: 1 5.1.2e J) - DGMI 4 5.1.2e l@minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 15:23 
Aan: 5.1.2e ) mi nezk. nl> 
CC: 5.1.2e .1.2 5.1 .2e minezk.nl> 

Onderwerp: RE: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing (003).pptx 

NB: Ik heb vrijdag aanstaande nog veel ruimte in mijn agenda. 

Van: ~I __ s._1.2_e_~J) - DGMI 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 15:23 
Aan: 5.1.2e @minezk.nl ' minezk.nl> 
CC: 5.1.2e .1.2 minezk.nl> 

Onderwerp: RE: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing (003).pptx 

Beste ~ , 

0 30 mei spreekt ons DT weer over de maatwerkafspraken, deels ter voorbereiding op de gesprekken die jij met l5.1.2el en 
op 1 juni hebt en de bila 1 5.1.2e 1 (DG niveau). 
t mij goed om voordien nog even met elkaar van gedachten te wisselen, ook om te bezien hoe jullie staan tegenover de 

aandachtspuntenlijst die ik voor m ijn vakantie hebt gemaild. 

Wanneer zou jou dit passen? 

Hartelijke groeten, 

Van: .... 1 ___ s_.1_.2_e __ __,J) - DGM 1 ~L __ s_.1_.2_e _ _Jl_@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 9 mei 2022 12:51 ~-----~ 
Aan: 5.1 .2e ) - DGM I 5.1 .2e minienw.nl>; 5.1.2e ) - DGMI 

5.1.2e minienw.nl>; 5.1.2e ) - DGMI 5.1.2e m inienw.nl> 

Onderwerp: FW: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing {003 ).pptx 

369390 0020 



Goed voor jullie deze te hebben. 
Is.1.2e 1 

Van: 1 5.1.2e Î) 1 s.1.2e ~ minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 10:40 
Aan: 5.1.2e ) - DGMI ~~--5-.1-.2-e--~l@minienw.nl>I 5.1.2e I DGMI 

5.1.2e minienw.nl> 

Onderwerp: verkenning aanpak maatwerk_2204_governance en bemensing (003).pptx 

Beste j 5.1.2e i, bestel 5.1.2e 1 

EZK heeft besloten om het maken van concrete maatwerkafspraken met de grote industriele CO2-u itstoters door een apart 
programmateam te laten doen. Ik ben gevraagd dit team op te zetten en te leiden. Ik zie ook een grote rol van I &W in dit 
traject. Naar ik begreep spraken js.1.2el en js.1.2el hier eerder ook over. 
Bijgevoegd is een opzet mijnerzijds over governance en bemensing . Graag zou ik op korte termijn hierover met jullie spreken. Ik 

zal een afspraak laten plannen. ( ik zou morgen al kunnen * ). 
s.1.2e ~I een afspraak laten maken om te spreken over de avi's. Moeten die onder de maatwerkaanpak vallen en zo ja , hoe 

net beste aan te vliegen? 
Met vriendelijke groet, 

1 5.1.2e i 
Dit ber icht kan infor matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber icht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van ber ichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 
The State accepts no liabi lity for dam age of any kind resulting from the 

r isks inherent in the electronic trans m iss ion of messages. 

Dt bencht kan 11formatie bevatten dIe met 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 messaqe may contam Inforrnat1on that Is not Intended lor you Il you are not the addressee or 11 thIs messaqe was sent to you by mIstak0, you are requested to mforrn the 
sender and delete the message. The State accepts no l10bdlty for damage of any kmd resultrig from the nsks inherent m the electromc transmissIon of messages. 

Dit ber icht 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 r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind resulting from the 

r isks inherent in the electronic trans m iss ion of messages. 

D~ 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 bencht te verwiIderen Oe Staat aanvaardt geen aansprakelIIkheId voor schade, van welke aard ook. dI0 verband houdt met risico's vert>onden aan het 
elektronisch verzenden van bcnchtcn. 

This message may contam 1nforrnat1on that Is not intended foryou. lfyou are not the addressee or 1fth1s message was sent to you bymrstake, you are requested to inforrn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts 110 habiity fo1 damage of any kind 1esulti1g frorn the nsks inherent 1n the elechonic hansnussion of messayes. 
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To: 1 5.1.2e I DGMI._~ __ 5_.1_.2_e _ ___.!@minienw.nl] 
From: 1 5.1.2e 1) - DGMI 
Sent: Fri 5/20/2022 9:45:50 AM 
Subject RE: DT-kort 21/4: maatwerkafspraken 
Received: Fri 5/20/2022 9:45:00 AM 
1. DGMI Nota herijking EoP.DOCX 

Super. 

Zo dus? 

Va~ 5.1.2e 1oGMI ~~--5_._1._2e __ ~ l@min ienw.nl> 
Verzonden: vnJdag 20 mei 2022 10:~6 
Aan: I 5.1.2e Il- DGMI ~~-5-.1-.2-e-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: DT-kor t 21/4: maatwerkafspraken 

5.2.1. en 5.1.2.i Dank voor het doorsturen. Zoals zojuist ook benoem d l 
5.2.1. en 5.1 .2.i 1 .__ _________________________ ___. 

5.2.1. en 5.1.2.1 
1 

1 5.2.1. en 5.1.2.i 
1 

5.2.1. en 5.1.2.i 
5.2.1. en 5.1.2.1 1 

5.2.1. en 5.1.2.1 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 1 

Van: I 5.1.2e Il -DGMI 4 5.1.2e l@minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 09:50 
Aanl 5.1.2e ~ DGMI 1 5.1 .2e l@minienw.nl> 
Onderwerp: FW: DT-kort 21/4: maatwerkafspraken 

Van:I 5.1.2e Il -DGMI 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 21:22 
Aan: I 5.1.2e ~ - DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl>; l.__ ____ 5._1_.2_e ___ ~b-DGMI ~'----5._1._2e __ __,,,l@_m_in_i_e_nw_.n_l> 
Onderwerp: RE: DT-kort 21/4: maatwerkafspraken 

Hierbij de stukken voor het DT. 
Mocht j e nog vragen hebben, laat het me weten. 

Tot donderdag! 

~ 

Van:~l __ 5_._1.2_e __ ~b- DGMl4 5.1.2e l@minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 10:49 
Aan: 5.1.2e l- DGMI ~~-5-.1-.2-e-~l@min ienw.nl>; l.__ ____ 5._1_.2_e ___ __,b- DGMI 

5.1.2e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: DT-kor t 21/4: maatwerkafspraken 
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Hol 5.1.2e 

Ja, van 9:55-10:15. 

Groeten, 

Van: 1 5.1.2e Il - DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 08:48 

Aan: I 5.1.2e Il - DGMI ~ 5.1.2e l@minienw.nl>; .... l __ s_.1_.2_e __ ~b- DGMI ~ 5.1 .2e l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: DT-kort 21/4: maatwerkafspraken 

Goedemorgen~ 1 5.1.2e 1, 

Veel dank! Ik zal zorgen dat jullie morgenochtend de relevante stukken ontvangen ter verspreiding. 
Klopt het dat er twintig minuten gereserveerd staan voord it punt? 

~ 

Van: 1 5.1.2e I) - DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 15 april 2022 ~14_:_2_6 __ ~ 
Aan: I 5.1.2e ll-DGMI m inienw.nl> 
cc:I s.1 .2e ij- DGM I s.1 .2e min ienw.nl>; i s.1.2e Il- DGMI ~'-__ s_.1_.2_e __ _,l""'@._m_in""'ie"-n_w-'---.nl> 

Onderwerp: DT-kort 21/4: maatwerkafspraken 

Dag~, 

Van 15.1.2eJ begreep ik dat j e 21/ 4 al in het DT-kort een voorstel voor maatwerkafspraken kunt komen toelichten. Fij n ! 
De outlooku itnodiging met de webex heb ik je net gestuurd. 
Zou je ingevulde oplegger ( lege bijgevoegd) en notitie (indien nodig) uite.-lijk woensdag 20 april 12u naar m ijn col lega@ 
J5.1.2el kunnen sturen? Zij zorgt vo lgende week voor de verspreiding van de DT-stukken. 

Dank je, 
groet ;c-1 -'-5-.1-.2-e~ 

5.1 .2e 5.1.2e 

•05 5.1.2e j[8] 5.1.2e @minienw.nl 
~----~ ~-------~ 

5.1.2e 
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To: 5.1.2e 1)- DGMI~ s.1.2e l@minienw.nl] 
Cc: s.1.2e 1) - D..__G_M_l~d- --s ........ 1."'"2e"--'--'--'---'--'--'---'-c..l@minienw.nl] 

From: s.1.2e I) - DGMI 
Sent: Fri 5/20/2022 1:33:21 PM 
Subject Check: nota EoP 
Received: Fri 5/20/2022 1 :33:00 PM 
1. DGMI Nota herijking EoP(2).DOCX 

Hoi I s.1.2e !, 

Ik heb deze nota inm iddels aangepast op commentaar van HBJZ en CE Q 5.1.2e 
Kun j ij er ook naar kijken? Daarna ga ik hem in de rondzendmap zetten. 

Tnx! 
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5.1.2e ) - DGM.rl...__--=---:-s-=._1._2e_ r=-_,....,m in ien w ·~n I_] ------~ 
5.1.2e ) - DGMI 5.1.2e minienw.nl]; 1 5.1.2e 1) - DGMI~ 5.1.2e @minienw.nl] ; 

5.1.2e DGMI 5.1.2e min ienw.nl]; 1 s.1.2e 1) - DGMI~ s.1.2e l@minienw.nl) 

To: 
Cc: 

From: s.1.2e ) - DGMI 
Sent: Sun 5/22/2022 7:30:30 PM 
Subject RE: DT morgen 
Receiwd: Sun 5/22/2022 7:30:00 PM 
Bespreking DT opzet maatwerk.pdf 
Aanbied ingsformulier DT DGMI maatwerkafspraken.docx 
Terugkoppeling DT samenwerking lenW/EZK m.b.t. maatwerk 
1. DGMI Nota herijking EoP.DOCX 

Ha 1s.1.2el, 

Ik heb EZK G 5.1 .2e D alleen gesproken vóór mijn vakantie ter voorbereiding op het vorige DT. Hij is nu nl. op vakantie. 
Bijgaand nogmaals de DT-stukken die ik toen heb opgesteld (waren afgestemd met hen) en de terug melding hun kant op. Zij 
geen morgen in hun maatwerk-team nog even nadenken over wat ze van onze DT-aandachtspunten vinden. Dat hoor ik dus 
nog. 

Ik merk dat het bij EZK inmiddels wel volle kracht vooruit is. Inmiddels lopen de volgende zaken : 
• De projectorganisatie wordt ingericht. Men is zo'n 20 FTE aan het vrijmaken en de eerste teams krijgen gestalte. Team 
Tata staat inmiddels (overigens met alleen RVO en IenW en zonder bevoe~ag); 
• Er zijn kickoff sessies gepland met vier bedrijven (nog excl. Tata), waar ~ en ik gevraagd zijn om bij te zijn; 
• EZK wil graag dat IenW de projectleider voor de maatwerkafspraak met de AVI's levert, en los daarvan iemand voor het 
MT maatwerk en per cluster/bedrijf (dat zijn er vijf) 0,5 FTE levert voor deelname; 
• Er wordt gewerkt aan een tweede maatwerkbrief voor de zomer met een deel over maatwerk (het kader voor de 
afspraken - daar moet dus ook leefomgeving goed in) en een deel over Tata (voortgang); 
• Los daarvan komt er nog een brief over de industriepolitiek - deze gaat mogelijk via de MR; 

• Tata Steel loopt voorop op de andere maatwerkafspraken. Daar wil EZK: 
o Voor de zomer de eerdere intentieverklaring (expression of principles) herzien. De oude ging uit van CSS, de 
nieuwe van waterstof. Moet mogelijk via de MR. Zie ook bijgevoegde nota, die ik ter voorbereiding daarop doorl5.1.2el 
wil laten bekijken (is ambtelijke inbreng voor de onderhandeling). Deze gaat dinsdag de lijn in; 
o Na de zomer de businesscase en andere inbreng beoordelen; 
o Vanaf begin 2023 onderhandelen; 
o Medio 2023 de maatwerkafspraak ondertekenen 
o We hebben donderdag jl op ambtelijk niveau een uitstekende sessie zijn waarin zowel EZK als provincie Noord
Holland zijn doordrongen van de wederzijdse afhankelijkheden (vergunningen vs subsidietraject). Hier volgen een 
aantal acties uit, die we via de stuurgroep Tata afhandelen. Het komt er waarschijnl ijk op neer dat er een 
interbestuurlijke werkgroep komt, die de interfaces gaat beheersen. Het maatwerkteam van EZK hangt daar dan als 
het ware onder. 

Je kunt je voorstellen dat dit alles nogal veel vraagt. Volgende week wil ik in het DT daarom het volgende voorleggen (nog af te 
stemmen met mijn ambtelijke counterparts) : 

• Bemensing: kunnen en willen we de maatwerkafspraken bemensen? 

o Stemmen we in met 2-3 FTE algemeen, 1 FTE AVI (NB: moet ik nog afstemmen met de projectleider AVI's bij 
CE!!) en een MT-lid voor deelname in MT maatwerk? 
o Welk profiel zoeken we daarvoor? 

o Waar halen we die vandaan en op welke termijn (eerder is beter, gelet op tempo BZK en de claim die ze nu al op 
1 s.1.2e I en mij leggen) 
o Hoe gaan we om met voorfinanciering (we weten nog niet of FIN de apparaatskosten uit het Klimaatfonds wil 
dekken) 

• Inhoud: welke onderdelen willen we nog aanpassen aan de programma-aanpak? 
o Dit punt mede op basis van de ambtelijke reactie EZK op de eerdere DT-aandachtspunten 

o Bv: bevoegd gezag duidelijker in de projectteams. 
o Eventueel: wat moet er inhoudelijk in het maatwerkkader (op basis van inbreng voor intentieverklaring Tata) en 
hoe toetsen we dat af bij de BWP's. 

• En dan ter info kennisnemen van planning en proces. 

Een hoop informatie. Hopelijk kun je hiermee vooruit. Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. 

Hartelijke groeten, 

~ 
369355 0025 



Van: ~l ___ 5_.1_.2_e __ ~l) -DGMI ~~--5_.1_.2_e_~ l@min ienw.nl> 
Verzonden: zondag 22 mei 2022 1,...8_:_0S ___ _, 
Aan: 1 5.1.2e Il -DGMI <q 5.1.2e l@min ienw.nl> 

Onderwerp: DT morgen 

Er stond (bijna niets) op de agenda van DT maandag. Ik heb daarop gevraagd alvast eens te spreken over beelden/ insteek lenW 
inzet op dossier maatwer kafspraken. Daar staat afspraak voor Dîvan 30e. Maar volgens mij leven er best veel verschillende 

beelden, dus leek me dit hand ig. Weet jij toevallig aliets meer hoe EZK het voor zich ziet (structuur/ bes luitvorming/ gewenste 
inbreng van ons)? 
Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
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Aanbiedingsformulier DT DGMI 

Onderwerp: Opzet organisat ie maat werkafsprak en en samenwe rk ing met EZK 

Korte inhoud: In het CA is opgenomen dat met de 10 tot 20 grootste uitstoters bindende 
maatwerkafsp raken worden gemaakt . Hierbij worden ook afspraken gemaakt 
m .b.t . het verkleinen van de impact van het bedrijf op de leefomgeving. EZK heeft 
deze passage verder uitgewerkt in een Kamerbrief over de verduurzaming van de 
industr ie (bijgevoegd). Hoogambtelijk is afgesproken de verdere uitwerking in 
nauwe samenwerking t ussen IenW en EZK vorm te geven. Het DT heeft gevraagd 
hier een voorstel voor te maken. 

Doel bespreking: Ter discussie. 

(besluitvormend/ 
informerend) 

Beslispunte n: Richting kiezen op de volgende onderwerpen: 

1. Focus op omgeving vs bed r ijf 

2 . De strategie rondom aanpak, planning, financiering en bemensing 

3. De rolverdeling tussen EZK, I enW en bevoegd gezag 

4. Aandachtspunten bij de eerste invulling van de governance intern en 

extern IenW en bij de besluitvormingsstructuur 

Direct ie: OenM/ DLCE 

Naam en 1 5.1 .2e 1, 06~ 5.1.2e 1 

telefoonnummer 

medewerker: 

Gewenste datum DT- 21-04-2022 

beha ndeling: 

Benodigde t ij dsduur 20 min 

bespreking: 

Datum vorige DT-
beha ndeling ( indien 

van toepassing): 

DGMI interne 1 5.1.2e 1 (DLCE} 

afstemming met: 

DGMI externe DBO Flex 

afstemming met: EZK 

Vervolgtraject: Voorstel nader uitwerken i.s.m . FIN 

F-ge volgen: Nader te bepa len. Indien cla im op KTF slaagt : geen 

P-gevolgen: Nader te bepalen . Indien cla im op KTF slaagt : geen 

Gevolgen Geen 
informatievoorziening 

/ I CT : 

Bij lagen: Presentat ie 
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To: 5.1.2e minezk.n l ; 1 5.1.2e J.1.2~•~ 5.1.2e @minezk.nl) 
Cc: ---- ~ .......,_""s-'-'.1-"-.2'-"e='-"-'-'-"', minienw.nl]; ~I ___ s_.1_.2_e __ ~I)-DGMIE~- -s-.1-.2-e-~l@minienw.nl]; 
1 5.1.2e 1 .1.2 ' 5.1.2e @minezk.nl) 
From: s.1.2e ) - DGMI 
Sent: Thur 4/21/2022 11 :29:45 AM 
Subject Terugkoppeling DT samenwerking lenW/EZK m.b.t. maatwerk 
Receiwd: Tour 4/21/2022 11 :29:00 AM 

Beste ~ ,@ 

Dank voor onze prettige kennismaking van dinsdag j l. Vanochtend is in ons DT m ijn voorstel voor de samenwerking tussen EZK 
en I enW met betrekking tot de programmatische aanpak maatwerk besproken. Graag informeer ik jullie kort over de 
belang rijkste punten. 

• Het DT streeft er nadrukkelijk naar om echt te participeren in het programma. Dus niet roepen en com ment aar geven 
vanaf de zijlaan, maar meedoen. 
• Een belangrijk aandachtspunt (en niet verrassend) voor IenW is dat de leefomgevingsaspecten op een goede man ier 
worden geborgd in het programma. Dat zal in sommige gevallen wat meer vragen dan sec het C02-vr ij maken van een 
bedrijf . Daarvoor moeten we immers in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en lokale en reg ionale overheden. 
Dat v raagt dus een relatief brede aanpak. Ook moeten de afspraken (ook voor de leefomgeving) goed handhaafbaar en 
afdwingbaar zijn. 

o Het DT stelt voo r om op DG-niveau op korte termijn hiervoor een kader vast te stellen, dat de verschi llende 
projecten vervolgens kunnen benutten. 
o Tata Steel loopt hier iets op voor: daar wordt op dit moment conform bespreking in de maandel ijkse 
voortgangsbespreking door Tata en IenW een participatievoorstel uitgewerkt . Het ligt voor de hand om de lessons 
learned hieruit mee te nemen bij het opstellen van dit kader. 

• Daarnaast geldt dat IenW in het programma niet de rol van het bevoegd gezag kan overnemen. I enW is weliswaar 
verantwoordelijk voor de werking van het stelsel als geheel, maar heeft geen instrumenten om het bevoegd gezag 
aanwijzingen te geven of te overrulen. Om te voorkomen dat de vergunningen- en ondersteuningssporen in de aanpak ui t 
elkaar gaan lopen, is het dus een vereiste het bevoegd gezag op een goede manier te betrekken in de verschillende 
deelprojecten. 
• Het DT steunt de ambitie om het programma relatief compact op te tuigen met een klein team en werkg roepen. We 
moeten met elkaar in de verdere uitwerking goed kijken hoe dat het slimste kan. 
• Voor wat de bemensing en financiering van de maatwerkaanpak als geheel (ook de ambtelij ke kant) is het goed om een 
cla im te leggen op het Klimaatfonds (KTF). Dat is ook logisch, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het 
I nfrastructuurfonds. Het zou goed zijn als IenW en EZK die claim nader uitwerken en dan samen optrekken r ichting AN. 
• IenW stelt nog een profiel op voor de deelnemers aan het kernteam van het programma. De eerste indruk lijkt dat deze 
mensen vooral een coördinerende rol moeten vervullen, door het verbinden van EZK en IenW en ook door waar nodig 
tijdig de relevante beleids- en/ of uitvoeringsexpertises aan tafel te krijgen. 

De komende weken ben ik op vakantie. 1 s.1 .2e 1 (cc) neemt de honours waar. Voor formele afstemming kunnen ju llie dus met hem 
schakelen. Het is fijn als jullie ook vast kunnen schetsen welke stappen jullie wanneer verwachten te zetten . Dan kunnen we aan 
onze kant daar ook op anticiperen. 

§ voel je vrij om nog even contact op te nemen om te spar ren en/ of voor nadere toelichting. 

Hartelijke groeten, 

369840 0027 





Il 
Agenda 

> Vandaag 

- Strategie en hoofd keuzes 

> Mei/juni 

- Uitwerkingen vaststelling 

369834 

> Bespreekpunteri vandaag 

, . Samenwerking: aandachtspunten 

2. Strategieaanpak, resources, planningen 
financiering 

3. Rol: lenW versus bevoegd gezag en EZK 

4. Governance: intern, extern en 
besluitvorming 
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Context 
Coalitieakkoord (januari) 

• We maken bindende 
maatwerkafspraken met de, o 
tot 20 grootste uitstoters. 

• We houden rekening met de 
samenhang van bedrijven in 
industrieclusters. 

• Bij maatwerkafspraken is 
wederkerigheid het 
uitgangspunt. 

• We maken daarnaast ook 
afspraken over ... en over de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

Il 

1 ndustriebrief (april) 

• Mede namensStas lenW 
• Eerste beeld van 

maatwerkafspraken (visie, 
doelgroep, proces). 

• Vervolgstappen 
➔ 1 nventarisatiefase (voor de 

zomer) 
➔ Afsprakenkader (voor de 

zomer) 
➔ Joint letterof intent 
➔ Bindende maatwerkafspraak 
➔ ( ... ) VfH + monitoring 

Eerste gedachten DT 

• Kijken hoe we dit slim doen en 
ookwerkmetwerkmaken. 

• Meerdere expertises van ons zijn 
nodig. 

• Hoe richten we effectief 
beslisstructuur in over de 
directies heen. 

• Verder, hoe maak je meerdere 
bedrijven behapbaar qua 
afspraken? 

• Welke kennis backbone moeten 
wij organiseren (RVO aan EZK 
zijde)? 
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Il 
Aandachtspunten samenwerking 
Vraag aan DT: hoe hard zetten we in op de focus op de omgeving? 

Inventansatiefase 
(voorde zomer) /Î 

Ookomgevingmeelaten 
we en in selectie .___________.._ _ ____. 

z ./7 Breder kader dan aleen co2 1,:1111m. 1 .___-----'e'-n '-'in""'du=st-'-rie-"---------' 

Joint letter of 
,ntent 

Ook omgeving mee laten 
w en in selectie ~~-----' 

Bindende 
maatwerkafspraak 

Vergunning 
verlening 

Breder convenant stuiten met 
re io + stakeholders? 
~~~ 

Goed meenemen bevoegd 1 ~ 
gezag . 1 

Monitoringq, uitvoeringen ~ 
Monitoring 

realisatie ~---
Verplichtingen moeten IM)l'cfen 

na ekornen 

EZK: focus op bedrijf: 

• Visie: industrieversnelt 
afbouwC02-uitstoot, 
overheid financiert en 
faci I iteert dat. 

• Scope: C02 (alleen die 
instal laties) en op behoud 
bedrijf 

• Snel resultaat 
• Minder belanghebbenden 
• Minderdraagvlak 
• Minder kans op andere 

opgaven mee te koppelen 

lenW: focus op omgeving: 

• Visie: Overheid helpt 
industrie om versneld C02-
u itstoot af te bouwen, 
maatschappij krijgt er zaken 
voor terug, o.a. op terrein 
1 eefomgevi ng. 

• Scope: ook aanverwante 
bedrijven of onderdelen die 
niet direct met C02 te maken 
hebben 

• Trager proces 
• Meer belanghebbenden 
• Meer draagvlak 
• Andere opgaven (bv stikstof) 

mee koppelen 
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Il 
Aanpak, bemensing en financiering 
Vraag aan DT: aandachtspunten bij deze strategie? 

Aanpak 
1 

• Compact programma leidt tot 
meest efficiënte samenwerking 
• En: minder uitvoeringskosten 

• Daarom: projecten zoveel 
mogelijk sequentieel ipv 
parallel 
• Besparing resources 
• Besparing afstemming 
• Eerdere ervaringen benutten 

• NB: EZKwil parallel 

Bemensing 

• Detachering van X fte DGMI 
• en eventueel RWS-BOA 

• Bijdrage van partners met 
belang uit eigen middelen: 
• ParticipatieODNL/ IPO 
• Participatie I LT 

• Indien geen financiering uit KTF 
mogelijk blijkt, dan is de inzet 
beperkter 

Financiering 

• Uitgangspunten: 
• kosten claimen uit 

Klimaatfonds (vgl. 
planstudies I F) 

• daarnaast o.a. opdrachten en 
onderzoek: ook KTF 

• EZK financiert 
programmakosten 
(onderzoeken e.d.) voor 

• lenW financiert FTE's voor 
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Il 
Rol: lenW vs. Bevoegd gezag en EZK 
Vraag aan DT: passende rolverdeling? 

lenW 

• Participeert in programma 
• Aandachtsgebieden 

-Milieubeleid 

-Omgevingsbe leid 
-Generieke onderdelen 

milieu en leefomgeving 

• Participeert in programma 
., Aandachtsgebieden 

-Klimaatbeleid 

-Industriebeleid 
-Uitwerking ondersteuning 
-Beoordeling businesscase 

Bevoegd gezag ( óók RWS) 

• Participeert in projecten 
(muvOD NL of IPO) 

• Aandachtsgebieden 
-Specifieke onderdelen per 

casus 
-Lokaal beleid 
-VTH 
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Il 
Governance: eerste opzet programma 
Vraag aan DT: aandachtspunten bij de eerste invu lling? 

14/h-iMM 

. , .. 
-. i·fMJ-if§l@i 

. M+HbHM -
M❖iiHi◄ 
M-S!i3M 

Bestuurl1Jk overleg maat.verk 

Stuurgroep maatwerk 

Programmadirect,e maatwerk 

IIIIH■ 
1 ;.1:.1 1 
IU&iriiii◄ 
Gê::i%id1 
l, ••• IL-1 ] 

> Inzetten op een compacte programmadirectie 
meteen qua omvang beperkt team . 

EZK stelt een team van ca. 6 FTE voor. 

DGMI participeert met enkele medewerkers. 

> Zij verbinden het programma aan DGMI en 
lenW 

> Sturingvia bestuurlijkoverleg(BWP)en 
stuurgroep (voorstel EZK: DG-niveau) 

> Per project: 

werkgroepen+ stuurgroepen waar bevoegd gezag 
en bedrijf in deelneemt. 

NB: EZK twijfe lt nog aan bevoegd gezag in projeten 
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Il 
Governance: eerste opzet lenW intern 
Vraag aan DT: aandachtspunten bij de eerste invulling? 

- --H!IHII 
L• L+iif 

> Verbinding tussen lenWop ambtelijk 
niveau via medewerkers in het 
programma. 

- Via o.a. een wekelijks breed afstemoverleg 
(vgl. Tata) 

> Op hoogambtelijk niveau: één 
coördinerend directeur(of DG) 
- Participeert in stuurgroep maatwerk 

- Eerste aanspreekpunt BWP 
- Afstemming in stuurgroep lenW 

- Directeur doet ook stukken af 
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Il 
Governance: eerste opzet besluitvorming 
Vraag aan DT: aandachtspunten bij de eerste invulling? 

LIJN KAMERBRIEVEN BESLUITVORMING PROGRAMMA 

--lif;HI llltl 
\_ 111 \_ 111 \_ 111 

9 
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• DGMIO ~~--...__5-.1-.2-e _____ HBJZ~ 5.1.2e 5.1.2e l@minienw.nl]; l.__ _ _ 5_.1_.2~e~_ ...... l)_--'D'--G-"-'-'-M""IO.__ _ _ s_.1_.2_e-r--'l@minienw.nl~ 
5.1.2e l@minienw.nl)IL.. ____ 5_.1_.2_e ___ ~ ~ 

5.1.2e 

Cc: ~-'----~~ _ __,) - DGMI~ s.1.2e 
DGMI 5.1 .2e minienw.nl]; 1 5.1 .2e 
From: s.1.2e ) - DGMI 
Sent: Sun 5/22/2022 7:41 :02 PM 
Subject lenW-brede managementbijpraat Tata Steel 
Received: Sun 5/22/2022 7:40:00 PM 
Planning groenstaal.pdf 
1. DGMI Nota herijking EoP.DOCX 
Terugmelding strategiesessie.docx 
Presentatie strategiesessie Tata Steel - 17 mei.pdf 
2. Huid ig EOP Tata Steel EZK.pdf 

Hallo allemaa l, 

l@minienw.nl]; 1 s.1.2e 1) -
1) - DG'--M~l~---5-.1-.2-e--~l@_m....,inienw.nl) 

Dinsdag hebben we weer een IenW-brede managementbijpraat. Ik wil graag de volgende punten bespreken: 

1. Actualiteiten polit iek niveau 
a. Terugblik strateg ische sessie Stas (zie bij lage en presentatie) 

b. Vooruitblik overleggen op 3 juni met EZK, PNH en Stas en op 10 jun i met PNH en Tata Steel 
c. In de week van 13 juni wordt een voortgangsbrief verstuurd aan de Kamer over d it dossier 

2. Activiteiten uit de verschillende werkstrome n (bespreken): 
a. Vergunningen: stand van zaken, o .a. aanscherping geurbesluit; opvolging brieven ILT over Harsco en IBT bij 
Noord-Holland; 
b. Roadmap: Stand van zaken Roadmap; Op 10 juni is er overleg met Stas en PNH over de Road map 

c. Monitoring : 

i. De metingen voor het deposit ieonderzoek zijn gestart 
ii. Ergens in de komende weken wordt de gezondheidsmonito r gepubliceerd (waarsch ijnlijk de week van 13 juni) 
iii . Opdrachtverlening voor de verkenning kwantitatieve waarden loopt 

d. Nationale regelgeving: er wordt een expertsessie georganiseerd met de OD n.a.v. hun brief over knellende 
regelgeving. Daarnaast wordt er gewerkt aan een memo met huidige juridische opties, waarmee de motie Boucke 
afgedaan kan worden (maak jurid ische instrument en inzichtel ijk) 
e. Internationaa l: het BNC-fiche voor de Richtl ijn IED is opgesteld; 
f. Communicatie : de OD NZKG is bezig met het verbeteren van hun interne proces voor het beantwoorden van 
burgerbrieven. Ze willen hierover graag in gesprek met andere partijen in de omgeving. 

3. Actualiteiten vanuit EZK / ve rduurzaming Tata Steel: 
a. Binnen EZK wordt hard gewerkt aan het inrichten van een programma voor de maatwerkafspraken. IenW k ijkt 
hierop mee. De komende per iode v inden een aantal besprekingen hierover plaats, o.a . met het DT. De eerste 
stappen voor de verschillende maatwerkafspraken worden gezet. Er worden bv bijeenkomsten gepland met de 
betreffende bedrijven 
b. EZK verwacht voor de zomer een Kamerbr ief te verstur en en wil op dat moment ook een her ijkte Expression of 
Principles met Tata Steel tekenen. Zie hiervoor bijgevoegde nota. Deze gaat na dit ons overleg de lijn in. 
c. De interfacerisico's tussen het subsidiespoor (EZK) en vergunningenspoor (PNH) zijn op d it moment nog niet goed 
in beeld . Zie bijgevoegde presentatie. Dit punt wordt binnenkort in de stuurgroep bespr oken , waar EZK en PNH ook 
in zitten. 

Mochten er op voorhand aanvullingen zij n, laat het mij weten. 

Met v r iendelij ke groeten, 

369318 0030 





369816 

Il 
Planning groenstaal met projectbesluit 

Provincie NH 

Ministerie van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

10. Herijking 
EoP 

19. Ontwerp 
fase 

2022 
2e helft 

2.(Pre)bsl PB 

12. U itwerking 
BC 

16. Second 
opinion m lieu 

20.Eng in. 
21.Vb.Part 

22"Vb bouw 

2023 
1 e helft 

3. P!:i ve rk. 

4 . Besluit PB 
5. Kennisn. 

13. Onder
handeling 

23 .Aanv. PB 

24 . Partlclp. 

2023 
2e helft 

6. Evt. 
voorkeurs 
beslissing 

14. Maatwerk 
afspraak 

18. 
Beoordelen 
aanvragen 

25 . Financial 
, 1ose 

2024 

7. vast-stellen 
PB 

15. 
Staatssteun 

check 

17. 
Beoordelen 
.aanvragen 

(water) 

8" Bez.-.aaren 
b-eroep (RvS) 

26. Indienen 
Aanvraag 

2025 

8. Bezwaar en 
beroep (RvS) 

16. Besluit 
e nergie 1nfra 

8. Bez>1.1aaren 
beroep (RvS) 

2026 

9. Verg. on
herroepelijk 

17 . Bouwinfra 

27. Start 
bouw 

2 
0 
2 
7 

2 
0 
2 
8 
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Oplevering 

28 Opstart 
DRI 
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369816 

Afha n kei ij kheden 

Provincie NH 

Ministerie van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

0. Herijkin 
EoP 

2022 
2e helft 

·1 
1 
1 

1 1 

• t 

2023 
1 e helft 

3. verl<iezin en 

. Besluit Pr.o 
enn,sn. lil: 

13. Onder
handeling 

' ' 

<,20.Enoin. > 
ilCYb.Part > >,i-!!!'II_Ói!!!!!I~ 
22 . .Vb bouw 

Il 
2023 

2e helft 

6. Evt. 
voorkeurs 
b eslissing 

' '.,---""'\,.., 

1 ,., 

2024 

' ' 

2025 

16 . Besluit 
e nergie 1nfra 

8. Bez>1.1aaren 
beroep (RvS) 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' \ 
\ 

8. Bezwaar en 
beroep (RvS) 

' \ 
' \ 

\ 
\ 

2026 

T 
1 

17 . Bouwinfra 

\ 
\ 

' \ 
\ 

\ 

'• 
27. Start 

bouw 

2 
0 
2 
7 

2 
0 
2 
8 

2029 

18. 
Oplevering 

28 Opstart 
DRI 
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Kritieke pad 

Provincie NH 

Ministerie van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

0. Herijkin 
EoP 

2022 
2e helft 

2023 
1 e helft 

handeling 

Il 
2023 

2e helft 

6. Evt. 
VOO 
b es sing 

2024 2025 

8. Bez>1.1aa r en 
beroep (RvS) 

8. Bezwaar en 
beroep (RvS) 

2026 
2 
0 
2 
7 

2 
0 
2 
8 

2029 

18. 
Oplevering 

28 Opstart 
DRI 

4 
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Il 
Situatie zonder projectbesluit 

2022 
1e helft 

~ l.Plan.nings _""'111111111 -bnef 

Minister ie 
van EZK 

Minister ie 
van IenW 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

Tata Steel 

7. Herijking 
EoP 

27. 
Ont....erp 

fase 

2022 
2" helft 

8. 
Uitwerking 

BC 

16. Second 
opin ion 
mil ieu 

28.Engin. 
29.Vb.Part 
30.Vb bouw 

2023 
1" helft 

2. PS verk. 

9.0nder
handelng 

31.Kennisn. 

32. Pa rticip. 

2023 
2e helft 

10. 
Maatwerk 
afspraak 

33. 
Fina ncial 

close 

2024 2025 2026 

3. Vastst 4. Beroep 5. Hoger 
ve rgunn. beroep 

11. 12. Besluit 13. Be roep 
Staatssteun e nergie 

check in fra (RvS) 

1 7 . vastst. 19. Hoger 18. Beroep waterverg beroep 

21. 
Vaststel len 22. Beroep 

23. Hoger 
bestemmin beroep 
gsplan (3x) 

25. 
26 . 

Bez.....aaren Beoordelen beroep aan vragen (RvS) 

34. 
Jndienen 
Aanvraag 

2 2 

2027 2028 0 0 2031 2 3 
9 0 

6. On-
he rro e pel ol<. 

14. Start 15. 
bouw Oplevering 

20. 
Onherroepe 

lijk 

24. 
Onherroepe 

lijk 

35 . Start 36 Opstart 
bouw DRI 
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Il 
Risico's 

> Tata levert niet tijdig vereiste documenten/ informatie op 
> Vernietiging van projectbesluit vanwege laag draagvlak en/of 

onzorgvuldige voorbereiding 
> Conflicterende/ gewijzigde inhoudelijke eisen aan Tata in 

vergunningverlening en maatwerk of tussen bevoegde gezagen 
> Publieke partijen halen deadlines niet met vertraging voor anderen 

tot gevolg 
> Geen overeenstemming over inhoudelijke of financiële aspecten 

tussen Tata en overheden 
> Geen Europese toestemming voor staatssteun 
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Il 
Beheersmaatregelen 

1. Definiëren gezamenlijk vertrekpunt met een set afspraken 
- Dat kan met EoP of een andere overeenkomst ➔ zie voorliggend stuk over 

EoP. 

- Alternatief: convenant met omgeving (i.v. m. breed draagvlak/ minimalisatie 
bezwaren) ➔ zie voorliggend stuk over onderzoek gebiedsopgave 

2. Beheersen voortgang en (interface)risico's door interbestuurlijke 
samenwerking 

- Voorstel: dit verder uitwerken en als voorstel terugleggen in de stuurgroep 
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To: 5.1.2e 1) - DGMl..__d _ _ s._1._2e_. _l@minienw.nl] 
From: 5.1.2e 1) - DGMl 
Sent: Mon 5/23/2022 4:06:40 PM 
Subject RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 
Received: Mon 5/23/2022 4:06:00 PM 
IENW BSK-2022 107746 1. DGMI Nota herijking EoP~ 

Ha, 

Veel dank! Hierbij retour. In orde zo? 

~ 

Van: 1 5.1.2e Il -DGMI 1 5.1.2e l@m inienw.nl> 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:01 

Aan: 1 5.1.2e Il - DGMI ~ 5.1.2e l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Bijgaand mijn eerste reactie 

Van: ~I __ s_.1_.2_e __ ~ll - DGM 1 4L __ s._1._2e_..J'l@-...;.;.m.;;,,;.in"""i;,.:;e"""'n~w~. n~I> 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 16:19 
Aan: 1 5.1.2e IJ- DGMI 1'--__ s._1._2e _ ___,_l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> 
Onderwerp: FW: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 
Urgentie: Hoog 

1 5.1.2e 1, 

EZK maakt wat meer haast met de EoP dan ik had gedacht. Ik stuur je daarom nu direct de rondzend map. Fijn als je die 
vandaag kunt akkorderen. 

~ 

Van:I 5.1.2e f1.2~ 1 5.1.2e l@minezk.nl> 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 16:07 
Aan: 1 5.1.2e I) - DGMI m inienw.nl> 
cc:I 5.1.2e Il 5.1.2e minezk.nl> 

Onderwerp: FW: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Ha ~ , 

Als het goed is heb ik je net een mail gestuurd om toegang te krijgen tot de samenwerkingsruimte over Tata. 

Daarin staat ook een update/voorzet vanuit EZK voor aanpassing van EoP. Zie hieronder de link. Het is een groot excel bestand. 
Fijn als je daar op meeleest en evt. toevoeg ingen laat weten (bijv. met ander kleurtje) voor woensdag 12.00uur. 
We willen een eerste versie met TSN woensdag einde dag delen. PNH/Gemeenten komt dat in een later stadium. 

Txs weer. 
Gr@ 

Van: 1 5.1 .2e Il 4 5.1.2e l@minezk.nl> 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 15:13 
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ) ~L __ s_.1_._2e ___ l@~m~in""e""z""k"". n""I> 
CC: 5.1.2e .1.2 minezk.nl> 

Onderwerp: Aangepast EOP 

Beste 1 5. 1.2e 1, 

Zoals afgelopen week besproken zijn we aan de slag gegaan om het EOP te updaten. In het volgende Excel sheet zie je zij-aan
zij, per statement de oude en voorgestelde nieuwe versie van het EOP en kun je dus goed vergelijken welke statements we 
houden (Keep), veranderen (Change), nieuwe toevoegen (New) of verwijderen (Remove). Dit is ook via color coding 
aangegeven. 

369332 0036 



5.1.21 

Verzoek is om dit voor woensdag lunchtijd te reviewen of te laten review e n bij WJZ, zodat we dit document voor 
review kunnen voorleggen aan TSN op woensdag m iddag. Zou dat mogelijk zijn voor jou of voor 1 van je collega's? 

Alvast veel dank en laat ons weten als je vragen hebt. 

Met hartelijke groet, 

[ ......... ·~···~··~~ ........ ~:~. :~~ ............................................ . 
Directie Topsectore n en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 

M: 
E: .--~~~~,.,'"' inezk. nl 

I : www. eid .nl/ezk 

Dit bericht kan infor matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain infor mation that is not intended tor you. lf 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 mess age. 

The St ate accepts no liabi lity tor dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

0( bericht kan .iformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u 1s toegeLonden wordt u verLocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te ve1w11deren De Staat aanvaardt geen aansprakelrJkherd voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nsrco's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Th1s message may contam mfonnatron that 1s not 1ntended foryou lfyou are not the addressee or 1fth1s message was sent to you bym1stake you are requested to mfonn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lrabiity for damage of any kind resullrlg from the risks inherent 1n the electronic transm1Ssion of messages 
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To: 5.1.2e 1) - DG Ml..__d _ _ s._1._2e_. _l@minienw.nl] 
From: 5.1.2e 1) - DGMI 
Sent: Mon 5/23/2022 6 :41 :04 PM 
Subject RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 
Received: Mon 5/23/2022 6:41:00 PM 

Merci. 

I k heb het advies geschrapt. Eens dat dat beter in de beslisnota kan. 

N.a.v. deze vraao: 1 5.1.2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.i 
1 

1 5.1 .2.b. 5.1.2.g, 5.1.2.1 1 

1 5.1.2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.1 r Kunnen we daar iets over zeggen of nog niet? Of is dit iets wat we gaan uitwerken? 
Heb ik toeoevoeod dat: 
- 5.1.2.b. 5.1.2.g. 5.1.2.1 

- 5.1 .2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.i 
- 5.1 .2.b 5.1.2.a. 5.1.2.1 

1 
5.1.2.b, 5.1.2.g, 5.1.2.i 

1 5.1.2.b. 5.1.2.g, 5.1.2.1 

In CM © 

~ 

Van: ~l __ s_.1_.2_e_~ll - DGM I ~~-s __ 1 __ 2_e_~l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 19:26 

Aan: 1 5.1.2e Il - DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Nog een paar overwegingen ... in cm 

Van: 1 5.1.2e Il - DGMI <j 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:26 
Aan: I 5.1.2e l} - DGMl <q 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wc 12uur 

Tevens met deze wijzigingen in CM verwerkt. 

Van: 1 5.1.2e Il - DGMI 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:07 

Aan: 1 5.1.2e b - DGMI .q'--_s._1._2e_---"l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wc 12uur 

Ha, 

Veel dank! Hierbij retour. In orde zo? 

~ 

Van: 1 5.1.2e Il - DGM I 4 5.1 .2e l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:01 

Aan: 1 5.1.2e I) - DGMI .q 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wc 12uur 

Bijgaand mijn eerste reactie 

Van: 1 5.1.2e Il - DGMI 4 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 16:19 

Aan: I 5.1.2e b -DGMl 4 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Aangepast EOP - svp reactie wc 12uur 

Urgent ie: Hoog 

1 5.1.2e ] , 

369331 
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EZK maakt wat meer haast met de EoP dan ik had gedacht. Ik stuur je daarom nu direct de rondzend map. Fijn als je die 
vandaag kunt akkorderen. 

~ 

Van:I 5.1.2e f 1.2, 4 5.1.2e l@minezk.n l> 
Verzonden: maandag 23 mei 2022 16:07 

Aan: I 5.1.2e 1) -DGMI m in ienw.nl> 

cc: I 5.1.2e Il< m inezk.nl> 

Onderwerp: FW: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Ha~, 

Als het goed is heb ik je net een mail gestuurd om toegang te krijgen tot de samenwerkingsruimte over Tata. 

Daarin staat ook een update/ voorzet vanuit EZK voor aanpassing van EoP. Zie hieronder de link. Het is een groot excel bestand. 
Fijn als je daar op meeleest en evt. toevoegingen laat weten (bijv. met ander kleurtje) voor woensdag 12.00uur. 
We willen een eerste versie met TSN woensdag einde dag delen. PNH/ Gemeenten komt dat in een later stadium. 

Txs weer. 
Gr@ 

Van: 1 5.1.2e l) 4 5 .1.2e l@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 2 · :13 
Aan: 5.1.2e .1.2e ) ~L __ s_.1_._2e ___ l@'-'m~in..;.;e;.;;;z;.;.:k.;..;.. n""I> 

CC: 5.1.2e .1.2 

Onderwerp: Aangepast EOP 

Beste~, 

minezk.nl> 

Zoals afgelopen week besproken zijn we aan de slag gegaan om het EOP te updaten. In het volgende Excel sheet zie je zij-aan
zij, per statement de oude en voorgestelde nieuwe versie van het EOP en kun je dus goed vergelijken welke statements we 
houden (Keep), veranderen {Change), nieuwe toevoegen (New) of verwijderen (Remove). Dit is ook via color coding 
aangegeven. 

5.1.2i 

Verzoek is om dit voor woensdag lunchtijd te reviewen of te laten reviewen bij WJZ, zodat we dit document voor 
review kunnen voorleggen aan TSN op woensdag middag. Zou dat mogelijk zijn voor jou of voor 1 van je collega's? 

Alvast veel dank en laat ons weten als je vragen hebt. 

Met hartelijke groet, 

~L_ __ 5._1_.2_e __ ,__ ______ ---, 
L s .1.2e 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 

M: OCi~~ e 
E: 1 5.1.2e minezk.nl 
I : www.rijksoverheid.nl/ezk 

Dit ber icht kan infor matie 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 r isico's verbonden aan het elektronisch 

vPr?Pnrlen van berichten. 
369331 0038 



This mess age may contain informat ion that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mist ake, you 

are requested to inform the sender and delete the mess age. 

The State accepts no liability for dam age of any kind result ing from the 
r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

m bericht kan 11/ormatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen Oe Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nsico·s verbonden aan het 
elektronisch verzenden van benchten 

Th1s messa ge may contain information that is not intended tor you. tf you are not the addressee or if th1s messa ge was sent to you bym1stake, you are requested to inform the 
se11der and delete the mes sage. The State accepts no habiity for damage or any kmd resulti1g lrom the risks inherent in the electronic transmrssion of messages. 
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To: 5.1.2e - DGMI 5.1.2e minienw.nl]; L.,_I _ _ 5_.1_.2_e _ ____,I,) - DGMI.__~ _ _ 5_.1_.2_e _ __,l@minienw.nl]; 
- DGMI 5.1.2e ~-------~-~ 

5.1.2e )-DGMI 
5.1.2e 

From: 
@minienw.nl] 

Sent: Tue 5/24/2022 8:59:50 AM 
RE: nota Tata EOP Subject 

Received: Tue 5/24/2022 8:59:00 AM 

Hoi 1s.1.2el, 

Veel dank! Als antwoord: 

·· voorstel is dat we nu dus in de intentieverklaring op schrijven 
omt dan weer bij de maatwerkafspraak zelf (waarbij ik 

overigens schat da 5.2.1 en 5.1.2.i 
~-------------------~ 

Ik zie dat l5.1.2el ook al akkoord is. Mooi. 

~ 

Van: ~l ___ s_.1_.2_e __ ~ ll - DGMI ~~--5_.1_.2_e_~l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022~0_7_:_1_5 __ ~ 
Aan: 5.1.2e )- DGMI 5.1.2e @minienw.nl>; ~I __ s_._1._2e __ ~I,)- DGMI ~~ __ s_.1_.2_e_~l@minienw.nl>;I 5.1.2e 

5.1.2e ) - DGMI 5.1.2e @minienw.nl> 

Onderwerp: nota Tata EOP 

Hoi! 

Ik heb net map doorgedaan. Mooie doelstellingen. Heb nog twee vragen: 

• Dat pun 5.2.1 en 5.1.2.1 
5.2.1 en 5.1.2.1 5.2.1 en 5.1.2.1 

5.2.1 en 5.1 .2.i 5.2.1 en 5.1.2.i 
5.2.1 en 5.1.2.1 

• Tw eede is 5.2.1 en 5.1.2.i 
5.2.1 en 5.1.2.1 Hoe moet ik die zien? ~------------------------~ 

369373 0039 
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agenda 

Betreft 

Vergaderdatum 

Vergadertijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Mededelingen 
Eventueel: actua liteiten. 

Emissie registratie 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Voortgangsgesprek milieu-aspecten Tata Steel 

lO juni 2022 

15:00 - 16:00 

Ministerie van IenW, Rij nstraat 8, Den Haag 

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord
Holland 
Hans van den Berg, CEO Tata Steel IJmuiden 
Vivianne Heij nen, staatssecretar is van IenW 

5.1.2e 5.1.2e 

Noord-Ho lland 
1~ ____ 5_._1.2_e ____ ~ ITata Steel 
IJmuiden 
1 5.1 .2e 1,1 5.1.2e 

5.1.2e 

Tijdens d it agendapunt wo rdt stilgestaan bij de inzichten die zijn ontstaan na 
verschijnen van het RIVM-onderzoek naar de herkomst van stoffen in de IJmond. 

Voortgang Roadmap+ 
Besproken wordt hoe realisat ie van maatregelen uit de Roadmap+ vordert en de 
mate waarin de daarin opgenomen ambit ies bereikt zijn. 

Verduurzaming Tata Steel - randvoorwaarden Groen Staal route 
De m il ieu-gevolgen van de waterstofplannen worden, voor zover nu bekend, 
gedeeld. Besproken wordt welke pub lieke en private activiteiten de komende 
periode gaan lopen om tijdige realisatie van de waterstofplannen van Tata Steel 
mogelij k te maken. Een goede lange termijn planning en inzicht in wat over en 
weer nodig is, is essentieel om dit p roces succesvol te laten verlopen. 

Rondvraag en sluiting 
Eventueel : vooruit blik op de activ iteiten in de komende periode. 

Best uurskern 
Oir Omgevingsveiligheid & 
Milieurisico's 
Cluster E 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
[ 5.1.2e 1 

5.1.2e 

M +31(0)6- 5.1.2e 
~~~e~@minienw.nl 

Datum 
27 mei 2022 

Bijlage(n) 
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To: s.1.2e I)•~ s.1.2e l@minezk.nl]; 1 

From: s.1.2e b -DGMI 
5.1.2e } .1.2~~ 5.1.2e l@min ezk.n l] 

Sent: Fri 5/27/2022 2:09:16 PM 
Subject RE: Input Tata maatwerkkamerbrief [wo 25 mei 14.00h] 
Received: Fri 5/27/2022 2:09:00 PM 

Goedemiddag js.1.2e j, 

Dank voor het zorgvuldig verwerken van onze inbreng. 
Kunnen jullie de planning van volgende versies en/of bespreking met TSN nog met mij delen? Is het handig als iemand van IenW 
aansluit bij de besprekingen? 

Hartelijke groeten, 

~ 

Van: 1 5.1.2e Il 4 5.1.2e l@minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 13:37 
Aan: 1 5.1.2e Il -DGMI ~~-5-.1-.2-e-~l@minienw.nl>; 1 5.1.2e 4.1.29 ~ 5.1.2e l@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Input Tata maatwerkkamerbrief [wo 25 mei 14.00h] 

Ha~, 

Veel dank voor je review en aanvu llingen op het EOP. Ik heb afgelopen woensdag even met§door jouw versie heengelopen : 
• Een aantal van de toevoegingen g ingen over zaken die elders al in het EOP beschreven stonden: hierbij hebben we op 
basis van jouw toevoeg ingen de bestaande teksten aangescherpt en jullie toevoeging geschrapt. 
• Een aantal toevoegingen hebben we enigszins aangepast 

Je kunt hier de laatste versie vinden : 

5.1 .2i 

Hierin zijn ook de opmerkingen van WJZ verwerkt. 

Een gekuiste versie hiervan ligt inmiddels bij TSN en is het startpunt van ons gesprek met TSN over het EOP. Laat maar weten 
of je nog comments op deze versie hebt. Als dat helpt kunnen we natuurlijk ook even in een korte bespreking hierover 
afstemmen. 

Met hartel ijke groet, 

~L__5:.:·..:.:1 ·.=.2e=---~J--------, L s.1.2e 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 

M: 0ii[f'liffW~ e 
E: 1 s.12e minezk.nl 
I : www.rijksoverheid.nl/ezk 

Van: I 5.1.2e Il-DGMI 4L_s_._1.2_e _ _ l@~m~ in~ie~n~w~·~nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 17:25 
Aan: 5.1.2e .1.2 

CC: 5.1.2e m inezk.nl> 

Onderwerp: RE: Input Tata maatwerkkamerbrief [wo 25 mei 14.00h] 

Ha, 

Vergeten ©. Hierbij. 

Biioaand ook mijn aanvullingen op de EOP. Ik krijg hem nog niet geupload in de eSWF. 
369366 0041 



Van: 1 5.1.2e f 1.2~ 4 5.1 .2e l@minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:45 
Aan: 1 5.1.2e I) - DGMI ~~-5-.1-.2-e-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Input Tata maatwerkkamerbrief [wo 25 mei 14.00h] 

Hi I s.1.2e 1, 
Deze brief had ik ook bij jou uitgezet toch? Maar nog geen reactie? 
Als dit zou kunnen voor morgen 14.00uur graag, dan kan ik het voor het weekend naar mijn MT~turen. 
Provincie afstemming komt dan wel even wat later. 

Gr@ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel ij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain infor mation that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

D~ bencht 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 
afLender te melden en het bencht te verwijderen De Staat c1a11vac1rdt geen aansprakelijkhel(J voor schade, van welke aa1d ook, die verband houdt met risico's verbo11den aan het 
elektronisch verzenden van bcnchten. 

1 hIs message may contam mforrnat1on !hal Is not mtended tor you lf you are nol the addressee or If lhIs messa ge was sent to you by m Istake, you are requested to mform the 
sender and delete the message. The State accepts no liabiity for damage of any kmd resulting trom the nsks inherent In the electromc lransm15sion of messages. 

Dil hencht kan informatie bevatten die met voor 11 1s bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benchl abusievelijk aan 111s toege70nden. wordt u ver7ocht dal aan de 
afLender te melden en het bericht te verwiIdere11 De Staat aa11vaardl geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan hel 
elcktromsch verzenden van bcnchten. 

1 hIs messa ge may contam 1nformat1on that Is not Intended for you. Il you are not the addressee or If thIs messa ge was sent to you by m Istake, you are requested to mform the 
sender and delete the message The State accepts no liabiity for damage of any kind resulting trom the nsks inherent In the electromc transmission of messages 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain infor mation that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 
r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

D~ bencht kan 11format10 bevatten die met voor u 1s bestemd_ lnd10n u niet de geadresseerde bent of drt bericht abus10veli1k aan u rs 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 benchten 

Th1s messa ge may contam 1nforrnallon that Is nol intended for you. lf you are not the addressee or if th1s messa ge was sent to you bym1stake, you are requested to inforrn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no liabiity tor damage of any kmd result11g trom the nsks inherent In the electromc transmissIon of massages 
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To: s.1.2e ) - DGMI~ s.1.2e l@minienw.nl];'---l ____ s_.1_.2_e ___ ___,I) -
DGMI s.1 .2e minienw.nl] 
From: s.1.2e )-DGMI 
Sent: Fri 5/27/2022 9:48:01 PM 
Subject Review concept gespreksnota's 
Received: Fri 5/27/2022 9:47:00 PM 
4. Agenda overleg PNH Tata lenW.docx 
1. Gespreksnota overleg M EZK G PNH.docx 
2. Gespreksnota overleg Tata Steel en PNH.docx 
3. Agenda overleg EZK PNH inzake Tata.docx 

1 s.1 2e 1, 1 5.1 .2e 1, 

Hierbij de concept gespreknota's voor de overleggen met EZK en Tata. 
Deze wil ik dinsdag de l ijn in doen, na de expertbijeenkomst met Noor d-Holland. Fijn als jul lie ze voor die tijd kunnen aanvu llen. 

De stukken staan ook in CM. 

369404 0042 
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agenda 

Betre ft 

Vergaderdatum 

Vergadertijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Kopie aan 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Voortgang milieu-aspecten Tata Steel 

7 j un i 2022 

17:30 

Webex 

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord
Holland 
Vivianne Heijnen, staatssecretaris van I enW 
Micky Adriaansens, minister van EZK 

Me dedelingen / vastste llen agenda 

Verduurzamingsopgave Tata Ste el 
De rea lisatie van de m ilieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van Tata Steel is van 
belang voor een ieder. Met het oog op het succesvol uitvoeren van de publieke 
taken die nodig zij n voor deze trans itie (o.a. vergunningverlening en 
ondersteu ning) is bestuurlijke samenwerking van belang. De beelden hierover 
worden uitgewisseld. 

Voorbespreken overleg met Tat a Steel inzake Roadmap+ 
In d it overleg met Tata Steel op 10 juni staat o.a. de real isatie van maatregelen 
uit de Roadmap+ en de mate waarin de daarin opgenomen ambities bereikt zijn 
geagendeerd. De agenda voor dit overleg is bijgevoegd. 

WVTTK 

Best uur skern 
Oir Omgevingsveiligheid & 
Milieurisico's 
Cluster E 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
! 5.1.2e 1 

1 5 .1.28 

M +31(0)6 5.1.28 
~~~e~@minienw.nl 

Datum 
27 mei 2022 

Bijl age(n ) 
PM 
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To: 5. 1.2e 5.1.2e ) - DGMl,,_ __ 5_.1_.2_e _ __,=minienw.n l] 
Cc: s.1 .2e - DGMI s.1.2e @min ienw.nl)I 
DGMI 5.1 .2e @min ienw.nl]; .__ ___ s_.1_.2_e ___ __,) - DGMld s.1.2e 

5.1.2e 1 

l@minienw.nl]; ._! ___ s._1._2e __ __,!) -
DGMI s.1.2e minienw.n l) 
From: 5.1.2e ) - DGMI 
Sent Fri 5/27/2022 10:01 :08 PM 
Subject RE : <U itvraag> voor bila I s. 1.2e 1 (verplaatst van 17 mei naar 1 j un i)--> aanleveren annotatie 
Recelved: Fri 5/27/2022 10:01 :00 PM 
Annotatie bilaS 1 2 e dd 1-6.docx 
DCLE OenM DGMI ambtelijke inzet herijking EOP Tata.tr5 

Hoij s.1.2e!, 

Hierbij de annotatie. 

~ 

Vanj 5.1.2e ~ )- DGMI ~._ __ s_._1.2_e _ __,l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 Fl-'-3"--':O'-4'---~ 
Aan: I 5.1.2e b-DGMI 5.1.2e @min ienw.nl> 
Onderwerp: FW: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 me i naar l j uni)-> aanleveren annotatie 

Ha I s.1.2e 1, 

Het onderwerp maatwerkafspraken wordt nu ook in het DT besproken en daarna in het bila tussen !S.1.2el en !5.1.2el (EZK), op 1 
juni, wanneer kan j ij de (afgestemde) annotatie voor het bila aanleveren? 

Gr. 1s.1.2e l 

Met vriendel ijke groet , 

1 s.1.2e 1 5.1.2e 

5.1 .2e 

Ministerie van Infrastructuur en waterstaat 
DG Milieu en Internationaal 

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
Rijnst raat 8 1 Postbus 30945 1 2500 EZ I Den Haag 
, .. ....................... .................. .... ........... ....... .. ... , 
T 070 -1 5.1 .2e ! 
M06 - ! 5.1.2e 1 

Ik werk niet op woensdag en op vrijdag 

Van~ s.1.2e I DG M 1 ~L __ s._1 _.2_e _ _.Jl_@_m_in_ie_n_~_v._nl> 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022~0_8_:4_2 __ ~ 

Aan: s.1.2e 5.1.2e I>; s.1.2e 

5.1.2e s. 5.1 .2e ) - DG M l < 5.1.2e minienw.nl> 

CC: 5.1.2e minienw.n l>; 5.1.2e ) - DGMI L__s_.1_.2_e _ _J=-:.m:.:.·~1n~ie::.:.n.:.:w.:..:.C!.!!n l,> 

Onderwerp: RE: <U itvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 juni)--> aanleveren annotatie 

Hoi ~ , voor het DT van 30 mei, ontvang ik graag uiterlij k 24 mei de stukken (mag de hele dag). Ivm Hemelvaart is het 
dezekeer wat eerder. 
Bedankt!! ! 

Met vriendelij ke groet, 
1 5.1.2e 1 

Stafteam DG Milieu en Internationaa l 
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Van : ~I __ 5_.1_.2_e __ ~I) -DG M 1 4L __ 5._1._2e _ __i,l@""--'-m---in'°""i'"'"e---n---w---. n __ l> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 22:20 

Aan: 5.1.2e ) - DGMI ~L._ ___ 5._1_.2_0 __ _,l...,@~m_in_ie_n_w_.n_l~~---5-._1._20 ___ ~8 ) -DGMI 
5.1.2e minienw.n l> 

CC: 5.1.2e - DGMI min ienw.nl>; 1 5.1 .2e 1)- DGMI 1 5.1 .2e l@minienw.nl>;j 
5.1.2e 5.1 .2e minienw.nl> '-----~ 

5.1.2e 

Onderwerp: RE: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 juni )--> aan leveren annotatie 

Top. 

Wanneer wi l je de voorbereiding daarvoor ontvangen? 

~ 

Van: 1 5.1.2e Il -DGMI ~L ___ 5_.1_.2_e __ ___rl@_m_i_n_ie_n_w_.nl> 
Verzonden: maandag 16 mei 2022 22:14 

Aan: 5.1.2e ) - DGMI m inienw.nl>; 5.1.2e minienw.nl> r1--::,...,....,..---,----..:..:.:.:;:.:.:.::.;7.;.;;.:_!.L_---=--:-:------,,._J----,/!--=-::-:~...1......--,--------'-i""'=~~ 
CC: 5.1 .20 - DGMI min ienw.nl>; .__ ___ 5_.1_._2e ___ ~ 5.1.2e 

5.1.20 DGMI 5.1.20 minienw.nl> 

Onderwe rp: RE: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 juni )--> aanleveren annotatie 

Hoi ~ , 
Hij staat er op voor DT DGMI 30 mei (13:30 - 14:00u), dus dat komt goed uit. 
Groet 1 5.1.20 1 

Van: '--1 __ 5_.1_.2_0 __ _,I) - DGM 1 4L __ s._1._2e _ __,.,l@_ m_in_i_e_n_w_. n_l> 

Ver~onden· maandaa 16 ,ei 2022 22:04 
Aanl 5·1·20 5.1.2e minienw.nl> 

L_ ____ ~ __.l.li,i.:.:.:.:.:.:.:.;:::.:.:.;~=-----~ cc:I 5.1 .2e ~ - D min ienw.nl>; 5.1.2e ) - DGM I 1 
1 5.1.2e I) . DG 5.1.2e m inienw'--.n-1> ________ __,. 

Onderwerp: RE: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 juni )--> aanleveren annotatie 

Ha I s.1.2e 1, 

5.1.2e l@minienw.nl>; 

s.j.20 1 volgende DT-bespreking voor maatwerk staat nu op 7 juni toch? Kan dat eventueel naar de 31e? Dan hebben 
n andIge voorbespreking op DT niveau. 

~ 

Van: 1 5.1.2e Is.1.2e~ - DGMI 1 5.1 .2e l@minienw.nl> 

Verzo nden: dinsdag 10 mei 2022 ~1_6_:2_0 __ ~ 
Aan: I 5.1.2e I) - DGMI 5.1.2e m in ienw.nl> 

Onderwerp: FW: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 j uni)--> aanleveren annotat ie 

Ha ~ , 

Je bent nu nog met vakantie, hoop dat je een lekkere vakantie hebt gehad @ 

Het MT wil graag het onderwerp "maatwerkafspraken" op de agenda van het bila tussen Is.1.20! en Is.1.20! (EZK) van 1 juni. Graag 
aan jou het verzoek om uiterlijk 27 mei een annotatie (afgestemd met het MT lid) voor dit punt aan te leveren. De r ichtl ijn voor 
een advies/annotatie is; kort en bondig, doel agendapunt en wat wil je dat de DG inbrengt. 

Alvast bedankt ! 

Gr. Is.1.2e l 

Met vriendelijke groet, 

5.1 .2e 

1 5.1.2e 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
DG Mllleu en I nternationaal 

Directie Omgev ingsveiligheid en Milieurisico's 
Rijnst raat 8 1 Postbus 30945 1 2500 EZ I Den Haag 

-r:·0·70 -~ï ·s.1 :2~ .. i .. ........ · ........... .. ......... .. ............ · 
M 06 - ! 5.1.20 1 

Ik werk niet op woensdllg en op vrijdllg 

Va~ 5.1.2e b GM I 4 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 15:01 
AaJ 5-1·28 bGMI 4.----s.-1-.2-e---,l@minienw.nl>j 5.1.2e (§J)- DGMI 

minienw.nl> 

Hei l 5.1.2e 1 

O&M wil graag het onderwerp maatwerkafspraken op de agenda hebben. ~ is nu met vakantie maar zal t .z.t . de annotatie 

aan leveren. 

~ 5.1.2e Is, 1.2el) - DGMI w il j ij dit in de gaten houden? 

Groet, 

5.1.2e 

Va~ 5.1 .2e p GM I 4 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 9 mei 2022 10:01 

5.1 .2e 5.1.2e ) - /-'--""lll'.JJL..e:t. ___ s::.:·..:.:1 ·-=-2e=--.--_J.i::::.!.µ..!.!.!!.::.!.!.!!.:..!.!!:'.2..I:.:.:,.:_:::.J,L--=--:..:.=.::i.:J . ..,._s_.1_.2_e__,,)'---- D_G_M_ I __ __, 
5.1.2e minienw.nl 5.1 .2e 5.1.2e DGMI 
5.1.2e 5.1 .2e 5.1.2e DGMI 

minienw.nl>; 5.1.2e minienw.nl>; 5.1.2e L---,-----,--.,,..._:c:..:..:..:...:..:.=;:...:...:..:..:..:...:.;. ,......=..::..:..:..:..:......J....__---, ____ _;,-...:..:..:..:..:..:..:..;::c:...:..:.;:..:..:..:..: 

DGMI 5.1 .2e minienw.nl> 5.1.2e DG s.1.2e minienw.nl> L.__ _____ J,la...:..:..:..:.!..!.:..::..:..!.!.:..:..!..!! 

Onderwerp: <Uitvraag> voor bila 5.1.2e (verplaatst van 17 mei naar 1 juni) 

Urgentie : Hoog 

Hoi allen, 

Het bila tussen 1s.1.2el en 1s.1.2el (EZK) is verplaatst van 17 mei naar 1 juni as. 

Hierbij de uitvraag : 

Hebben jullie nog agendapunten voor dit hila?? Zou fijn zijn als dat uiterl ijk maandag 23 mei 14.00 uur in beeld kan 
worden gebracht. De annotaties graag uiterlijk maandag 30 mei 14.00 uur aanleveren. 
Wel licht dat EZK nog met onderwerpen komt en dat daar nog annotatie voor wordt gevraagd. 

Richtlijn advies / annotatie: 
Kort en bondig 
Doel agendapunt 
Wat w il je dat de DG inbrengt 

Thanks !!! 

Met vriendelijke groet, 
1 5.1.28 

Stafteam DG Milieu en Internationaal 
"06~ 5~ J!8l [ 5.1.2e l@minienw.nl 
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ANNOTATIE 

Ten behoeve van overleg 1 5.1.2e I d .d. 1-7-22 

Agendapunt Tata Steel 

• Je kunt aangeven dat je bl ij bent met de samenwerking tussen EZK en IenW. 
• Je kunt aangeven dat de Stas hecht aan een succesvolle rea lisat ie van de mi lieu- en 

duurzaamheidsdoelstellingen van Tata Steel. Op dit punt in de t ijd komen veel zaken bij 
elkaar : er is maatschappelijke urgentie om zowel de milieu- als klimaatproblemen aan te 
pakken, er is bereidheid bij het bedrijf en de aandeelhouder en er is geld in het Klimaatfonds. 
Dit is de kans om in een keer veel problemen op te lossen 

• Daarvoor zijn goede bestuurlijke verhoudingen van belang: de publieke taken die moeten 
worden uitgevoerd hebben onderlinge afhankelij kheden d ie alleen in gezamenlijkheid kunnen 
worden beheerst. Hiervoor is goede ambtelijke samenwerking met de provincie van belang. 
Dat kan nog beter. Hiervoor moeten we ons gezamenlijk inspannen. 

• Daarnaast is het belangrijk om de ambit ie en de opgave vooraf goed met elkaar vast te 
stellen, bijvoorbeeld in een convenant tussen het bedrijf en de overheden. Het zou voor het 
draagvlak en het beperken van jurid ische procedures goed zijn om hier ook omwonenden en 
maatschappelij ke organisaties bij te betrekken. 

• Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen rol en is dat ook goed. De overheden moeten niet 
elkaars werk overnemen. 

• Je kunt aangeven onze taken (water lozingsvergunningen en advisering via de ILT) zo goed 
mogelij k worden voorbereid. 

• 1s.1.2e l geeft mogel ijk aan dat met Tata wordt gewerkt aan her ijking van de Expression of 
Princip/es met Tata Steel (een intentieverklaring). IenW en EZK werken ambtelijk nauw en 
goed samen bij de voorbereiding hiervan. De bedoeling is dat ook m ilieu- en leefomgeving een 
volwaard ige plek in het document krij gt: hierover heb je recent een nota gehad 
(RONDZENDMAP- 2022/ 6238). 

• Mogelijk komt ook de vraag ter tafel of de provincie Noord-Holland de EoP ook mede wil/ kan 
ondertekenen. Gelet op de bestuurlij ke verhoudingen en het draagvlak in de regio kan dat een 
goede optie zijn. 

Agendapunt maatwe rkafspraken 

• Je kunt aangeven dat je hebt begrepen dat er binnen EZK een programma met 20 FTE wordt 
opgetuigd en dat IenW is gevraagd ook capaciteit te leveren. Je kunt aangeven dat je hier, 
conform eerdere afspraken aan mee w il werken. We gaan het echt samen doen. 

• Het is wel van groot belang om zo snel mogelijk samen een claim voor te bereiden voor FIN. 
Daaruit moeten niet alleen de P-kosten van EZK en IenW worden betaald, maar ook de kosten 
die de bevoegde gezagen (o.a. provincies, omgevingsdiensten, I LT en RWS) gaan maken om 
deze transities te vergunnen. Als er geen budget komt is de kans op medewerking en/of 
prio riteit bij de provincies klein, en dat zou een groot probleem zij n voor de voortgang. Je kunt 
1s.1 .2e l vragen om zijn medewerking hierb ij. 

• Je kunt aangeven dat we de verdere vormgeving van het programma in nauwe samenwerking 
op ambtel ijk niveau verder brengen. IenW zal voorstellen leveren voor het betrekken van 
bevoegde gezagen en het meenemen van de leefomgeving in de afspraken. Bij Tat a loopt dit al 
redelijk succesvol 
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To: s.1.2e l~@noord-holland.nl] 
From: s.1.2e _) - DGMI 
Sent: Mon 5/30/2022 1 :13:54 PM 
Subject RE: Conceptagenda overleg Olthof/EZK/Heijn en 
Received: Mon 5/30/20221: 13:00 PM 

Ha 15.1.2e 1, 

7 juni is voorbespreking (tweede agendapunt), maar verbreed met EZK erbij zodat we meteen de EZK raakvlakken 
(waterstofroute) kunnen afdekken. Ik ga er vanuit dat M EZK dan iets gaan roepen over die EoP. 
Dus dubbeldoelstelling. 

~ 

Van: 1 5.1.2e 1 ~ @noord-holland.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 13:29 

Aan: 1 5.1.2e Il -DGMI <j 5.1.2e l@min ienw.nl> 

Onderwerp: RE: Conceptagenda overleg Olthof/EZK/Heijnen 

7 juni is toch de voorbespreking voor 10 j uni? Of nu toch 2 aparte overleggen? 

5.1.2e 

~l ______ s ._1_.2_e ____ ~~ossier Tata Steel - Omgevingsbeleid 

T (023!j~ 06-1 5.1.2e 1 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
~ @noord-hol land.nl 

Provincie 
Noord-Holland 

Van: 1 5.1.2e Il -DGMI ~L _ s_._1.2_e_ ~ l@....:m..:...;,.a.;_in=ie::..;.n.:....:.w.:....:.•=nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 13:20 

Aan: 
CC: 

5.1.2e 
5.1.2e 

,-'-------.--~· 

lland.nl>; 
5.1.2e 

5.1 .2e .1.2 ~ 5.1.2e l@minezk.nl> 
minienw.nl>; l,..,_ ____ s""'.1"".2""e"""""""""""""~ I) - DG M l 

5.1.2e minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptagenda overleg Olthof/EZK/Heijnen 

Wat ik door kreeg : 
• 7 juni (EZK/PNH/IenW): zonder ambtenaren 

• 10 juni (PNH/Tata/IenW): met ambtenaren. 

Van: 1 5.1.2e 1 ~ @noord-holland.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 13:18 

Aan: 5.1.2e - DGM I L-,_s._1._2e_--'-l...:.:.;..:.:..:-:..:::..:..:=.:..:~ 5.1.2e minezk.nl> 

CC: 5.1.2e l- DGMI < 5.1.2e minienw.nl>;~--------~ 
5.1.2e minienw_nl> 

Onderwerp: RE: Conceptagenda overleg Olthof/EZK/Heijnen 

Ha, 

Welke is nu inst eek zonder ambtenaren, 7 of 10 juni? 

In beginsel l ijkt het mij wel aan de o rganisaties zelf wie ze meenemen. 

î.rnPt. 
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5.1 .2e 

~ossier Tata Steel - Omgevingsbeleid 
-------------~ 

5.-1.2e 

T {02~~06- 1 5.1 .2e 1 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
j s.1.2e l@noord-holland.nl 

Provincie 
Noord-Holland 

Van: 1 5.1.2e Il -DGM I 4L_s_._1.2_e _ _ l@'-'m-'-'-"-in=ie~n"'"'w"'"'."'""nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 13:15 
Aan: 

CC: 

5.1.2e noord-holland. nl>; 
5.1.2e )- DGM I < 5.1.2e 

5.1.2e .1.2 ~ 5.1.2e l@minezk.nl> 
minienw.nl>;l..-'----5---.1-.2- e---- ~I)- DGMI 

5.1.2e minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Conceptagenda overleg Olthof/EZK/Heijnen 

Ha allen, 

Ik heb vrijdag ook de agenda voor het overleg EZK/PNH/I enW gemaakt, maar ben vergeten die te verspreiden . 
Bijgaand alsnog. 

Ook op deze zie ik eventuele aanvullingen graag dinsdag tegemoet. 

NB: Ik heb doorgekregen dat het gesprek zonder ambtenaren is. Ik heb bestuursondersteuning gevraagd of er toch één persoon 
kan aansluiten (mag van mij ook iemand van PNH of EZK zijn), zodat er een verslag geschreven kan worden. 

Van:~l __ s_.1_.2_e_~I.)- DGM I 
Verzonden: vrijda 27 mei 202217:01 

5.1.2e land.nl> 5.1.2e 5.1.2e 
L...,--_:___:__ _ __1i._----,----,--~~~=~~==.::.= 

C 5.1.2e 5.1.2e ) - DGMI 

1.2e )- DG 5.1.2e minienw.nl> 

Onderwerp: Conceptagenda overleg Olthof/vdBerg/Heijnen 

Goedemiddag allen, 

Bijgaand de conceptagenda voor het overleg tussen PNH, Tata en I enW op 10 juni. 
Aanvullingen hierop zie ik graag uiter lijk dinsdagochtend tegemoet. 

Veel dank en fijn weekend, 

5.1.2e 

Of bericht kan riformatie hevatten die niet voor 111s bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u 1s toege?onden, wordt u ver7ocht dat aan de 
afLender te melden en het be1ichl te verwiJderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
oloktromsch verzonden van bonchton. 

T h1s messa ge may contam rnformat1on that 1s not rntended lor you. lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you by m1stake, you are requested to mform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no l1abirty for damage of any kmd resulting trom the nsks inherent 10 the electronic transmission of messages. 
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To: 5.1.2e ) • DGMld 5.1.2e l@minienw.nl]; 1 5.1.2e 1). 
DGMI minienw.nl 
Cc: 5.1.2e 5.1.2e l@minezk.nl]; 1 5.1.2e M 5.1.2e l@minezk.nl] 
Fro~ ~1 .~ .1.2 

Sent: Tue 5/31 /2022 1 :16:26 PM 
Subject RE: overnemen organisatie werkgroep d insdag ter voorbereiding van stuurgroep? 
Receiwd: Tue 5/31 /2022 1:16:29 PM 
Vervolgacties brainstorm ambtelijke werkgroep 

Veel dank m2ël als dit lukt! Het gaat wat m ij betreft om de agenda voorafgaand delen met de werkgroep en dan met elkaa r 
voorbereidingaoorspreken voor de stuurgroep volgende week donderdag. 

Als het goed is, is 1 5.1.2e I weer terug, dus wel aanwezig. Anders kan 15.1.2el aanschuiven wat m ij betreft vanuit EZK. Ik zal de 
vergadering naar hem door zetten (dat hij op stand by kan staan). 

Zie laatste mail in de bijlage. Daar kan je naar terug verwijzen. 
Ik ben niet toegekomen aan mijn actie: namel ijk notitie over input maatwerk vanuit diverse overheden. Sorry, maar moet nu 
echt afsluiten . Die komt dan volgende week woensdag . 

Groet, 

Van: 1 5.1.2e 1) · DGMI <I 5.1 .2e l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 ~1_4_:0_4 __ ~ 
Aan: 1 5.1.2e Il. DGMI '1 5.1.2e l@min ienw.nl>; 1 5.1.2e 1.1.2h <I 5.1.2e l@minezk.nl> 
cc: I 5.1 .2e 1) ~ 5.1.2e l@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: overnemen organisatie werkgroep d insdag ter voorbereiding van stuurgroep? 

Ik kan wel 

~ kun j ij dan de mail waarop je doe lt nog doorsturen, als ook de verstuurde agenda aan de stuurgroep? 
Is er wel iemand van EZK bij werkgroep? 
Dank alvast, 
Groet, 

1 5.1 .2e 

Van: 1 5.1.2e I) · DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 13:37 
Aan: 5.1.2e .1.2 minezk.nl>; 1 5.1.2e Il · DGMI ~ L. ___ s ._1._2_e __ j'l@_ m_i_n_ie_n_w_.n_l> 
CC: 5.1.2e m inezk.nl> 

Onderwerp: RE: overnemen organisatie werkgroep d insdag ter voorbereiding van stuurgroep? 

Ha, 

Beetj e suf. Ik heb zelf ook verlof vanaf morgen tot en met dinsdag. 
Doe alleen wat overleggen tussendoor! buiten verzoek 

1 5.1.2e 1, heb jij evt tijd? 

~ 

Van: ~l __ s ._1.2_e~j_.1~.2~ 1 5.1 .2e l@minezk.nl> 
Verzonden: dinsda 31 mei 2022 13:28 ----~ 
Aan~:.,__ __ s_.1_.2_e __ _c_l _· _D_G~M l ,...L---~_j.>....:.:c:.:.:.:.:.=.:..:.:.;~ 

CC: 5.1 .2e ) 

Onderwerp: overnemen organisatie werkgroep dinsdag ter voorbereiding van stuurgroep? 

Hi I s .1.2e 1, 

Zou j ij of iemand van I enW misschien lead kunnen nemen in organisatie ambtelijke werkgroep aanstaande dinsdag? 
Even de agenda doorsturen en verwachtingen van de werkgroep richting stuurgroep managen? 

Dan kan teruggegrepen worden op mijn laatst gestuurde mail na brainstormsessie? Zou heel fijn zijn als jullie die even kunnen 
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overpakken in afwezig heid van 1 5.1 .2e [. 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De St aat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the elect ronic t rans m iss ion of messages. 

Dtt bcncht kan ilformatv bevatten die niet voor u Is bestemd. lnd1Cn u n1Ct de geadrosseerde bent of dit bericht abus1Cvelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
af7ender te melden en het bericht te verwijderen De Staaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die verband houdt met nsico's verbonden aan het 
elektronisch veizenden van berichten. 

Th1s messa ge may contam rnfonnalion that Is not 1ntended lor you Il you are not the addressee or il thIs messa ge was sent to you bymIstake, you are requested to infonn the 

sender and delete the mes sage The State accepts no liabiity lor damage of any kmd resultilg !rom the nsks inherent In the electronic transm1Ssion 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 infonnation tbat is nol inlended 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 informahe bevatten die met voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dIt bericht abusIevel•k aan u Is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te ve1w11deren De Staat aanvaardt geen aansprakelIjkhe1d voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nsico's verbonden aan het 
elektronisch ve17enden v11n henchten 

This message may contam lflformallon that Is not intended for you lfyou are not U1e addressee or ifthrs message was sent to you by1111stake, you are requested to 1nfom1 the 
sender and delete the massage. The State accepts no l1abiity for damage of any kind resultilg trom the risks inherent In the electronic transm1Ssion of massages. 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

5.1.2e I)~ 5.1.2e 
5.1.2e 1) - DGMI 

Wed 6/1/2022 3:25:02 PM 
EoP en MR 

Wed 6/1/2022 3:25:00 PM 

Ha 1s.1.2el, 

l@minezk.nl] 

Hebben jullie gecheckt of het EoP door de MR moet? De vorige versie is nl. wel door de MR gehaald. 
Lijkt me voor het proces wel een belangrijke. 

~ 
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To: S.1.2e s.1.2e 5.1.2e ~--=D::...;C=-O=--_ s_.1_.2_e_ ...u=s inienw.nl · s.1.2e 
s.1.2e ) - DGMI s. 1.2e @m'""i"""n""ie"'"'n"'"'w"'"'.n"""I..,__·,__ ______ ~ _ _,,..,) - IL s. 1.2e ll enT.nl) '-r--,~-

s.1.2e - HBJZ 5.1.2e minienw.nl]; '---~ ___ s_.1_.2_e _____ ...,__-=,- s.1.2e inienw.nl 2e 
- DGMI s.1.2e @min ienw.nl; s.1.2e , 
5.1.2e ) - DGMI 5.1.2e m inien w.nl]; '----------~..IL..-=-=-'-'.::.IL.-------"''-'-'-'--=-'-'-=.:._;_:.:..:.:.·n:.c,,I ; 

s. 1.ze - DCO s.1.2e @min,..'cie:::.!n~w'..!.c·:.!..!n~l u· __ :.:.:.;.:.:_ _ _J1~__::.:.:.:.::.:_ _ _}',ll.J.lè1Ull..lj s.1.2e ) -
s.1.2e @mi · rivm.nl s.1.2e DGW 

HBJZ ~--- ~~-~----s._1~.2_e_~@rivm .nl ; 5.1.Ze @ilent.nl]; 
,---,. __ s._1._2e _ _,_,@rivm.nl 5. 1.Ze @rivm.nl]; .__ ___ s_._1._2e ___ _,) -

DG Ml "--""T-----.,."';;~c:.:.:.::-'-'-'-'.:.:.:.1.1,-..,..., ... s . ..,1 ".2_e _ __JBS) s.1.2e @rws.nl] 
From: 
Sent: Thur 6/2/2022 2:11 :55 PM 
Subject Tata Steel: ter info recente nota's, telefoonnotitie en brief 0D NZKG 
Received: Thur 6/2/2022 2 :11 :58 PM 
1. DGMI Nota herijking EoP.docx 
1. Gespreksnota overleg M EZK G PNH.docx 
2. Gespreksnota overleg Tata Steel en PNH.docx 
5. Bijlage brief ODNZKG tata steel groen definit ief 31 mei.pdf 
Telefoonnotitie5 1 2 - Kinderombudsman.docx 

Dag al len, 

Zoals net besproken in ons brede Tata overleg, ter informatie bijgaand recente nota's: 
• Nota her ijking Expression of Principles 
• Gespreksnota vooroverleg staatssecretar is met m inister EZK en gedeputeerde 7 juni 
• Gespreksnota gesprek staatssecretaris met directie Tata Steel en gedeputeerde op 10 juni 
• Brief van 0D NZKG aan directie Tata Steel van 31 mei met verzoek om meer info Groen St aal route 

• Telefoonnotitie voor 1s.1.2ejl 5.1.Ze I in reactie op brief Kin de rom budsman - aandacht voor kinderen bij Tata
problematiek 

Groet, 
1 5.1.2e 
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VERTROUWELIJK 

Aan 
Van 

nota 

Aanleid ing en proces 

DGMi 
DGMI-OenM 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Ambtelijke inzet intentieverklaring Tata Steel 

EZK werkt met Tata Steel aan een herijking van de ' Expression of Principles' 
(hierna: EoP) die tussen beide partijen is gesloten; 
Dit document is begin 2021 vastgesteld, na goedkeuring door de Ministerraad. 
Het betreft een intentieverklaring op hoofd lijnen en gaat uit van 
verduurzaming via ondergrondse C02 opslag. Het is daarmee de eerste 
intentieverklaring die ook in het kader van de maatwerkafspraken kan worden 
gezien. Mogelijk vormt dit daarmee een precedent voor de hierna volgende 
afspraken; 
Inmiddels heeft Tata Steel een nieuwe strategie gekozen voor de 
verduurzaming (waterstofroute). Daarbij w il Tata zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk C02 reduceren, waardoor de grootste hoogoven als eerste wordt 
vervangen; 
Tata Steel wil politieke steun voor dit voorstel om haar aandeelhouder te 
kunnen overtu igen en vraagt daarom om een herijking; 
EZK is hier positief over en gaat hier voortvarend mee aan de slag (zie bij lage 
4 voor hun eerste ideeën); 
EZK heeft IenW gevraagd om uiterl ijk woensdag 25 mei ambtelijk voorstellen 
voor aanpassingen aan de bestaande EoP in te dienen. Gelet op het belang 
van dit dossier wil ik deze inzet intern hoogambtelij k afstemmen; 
EZK verwerkt dit in een voorstel voor een aangepast EOP, dat med io juli 
parallel naar de verschillende bewindspersonen gaat ( M EZK, M KE, S IenW) . 
Het voorstel kan dan ook eventueel worden besproken in het overleg tussen M 
EZK, S IenW en gedeputeerde Olt hof (Noord-Holland) ; 
Het document beschrij ft een intentie: er zij n geen juridische consequenties 
aan verbonden. Wel geeft het in belangrijke mate richting aan de uiteindelij ke 
afspraak . Daarom is het ook belang hier de leefomgevingsaspecten vo ldoende 
in te laten terugkomen 
De inbreng is op hoofd lijnen en sluit aan op landelijke (leefomgevings)kaders. 
Specifiekere afspraken kunnen vervolgens in de maatwerkafspraak zelf 
worden verwerkt. Qua t iming is dit gunstig, omdat er nu ook nog geen zicht is 
op het RIVM-advies dat iets gaat zeggen over de te behalen streefwaarden in 
de IJmond. 
In dit voorstel zijn de inzichten uit de strateg iesessie met de Stas en de 
gespreksnota d ie daaraan ten gronds lag lag meegenomen. 

TER BESLISSING 

Datum 
26 m ei 2022 

Onze referentie 
1 ENW/ BSK-2022/10774 6 

Op~esteld door 
1 5 .. 2e L BestuurSkem 

Beslistermijn 
Uiterlijk dinsdag 24 mei 

Bijl age(n) 
3 
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Geadviseerd besluit 
Onderstaand voorstel punt voor punt accorderen en/ of aanvullen. 

Voorste llen 

Partijen: Noord-Holland toevoegen 
Het h uid ige EoP is een overeenkomst tussen EZK en Tata Steel. Dit wordt sowieso 
verbreed naar M EZK en M KE. Een overweging is om S IenW en de provincie 
Noord -Holland mee te laten tekenen, omdat dit een onderdeel is van de 
maatwerkafspraken ( intentieverklaring) en daarmee een manier om de 
leefomgeving te verbeteren. Een beslisnota hierover volgt nog. 

Inhoud: meer nadruk op omgeving 
Het hu id ige EoP gaat vooral over de CO2-reductie en de methode van 
ondergrondse CO2 opslag . Gelet op de ontwikkelingen rondom Tata Steel, is meer 
aandacht voor omgeving en de m il ieu- en gezondheidssituatie nodig. Dit leidt tot 
de volgende voorstellen voor nieuwe / aangepaste overwegingen . Deze zijn 
afgeleid van de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in de gespreksnota voor 
de strateg ische sessie met de staatssecretaris (IENW/BSK-2022/ 99370) 

Rondom de milieu- en gezondheidssituatie 

1. 

2. 

5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

3. 

Rondom het op korte termijn beperken van emissies 

4. 

5. 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

6. 

Rondom de beleidsmatige inzet voor het waterstofplan (wederkerigheid) 

7-~---
L_ 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

Datum 
26 mei 2022 

o nze referentie 
JENW/ BSK-2022/ 107 746 

Uiterli jk bij 

Bijlage(n) 
l 

Aan 
DGMi 

Van 
DGMJ-Eon 
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8. 

9. 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

10. 

11. 

Algemeen over draagvlak en transparantie 

12. 

13. 
5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

NB: 

Artikelen 

In de huid ige artikelen staat dat: 
het doel van d it document is om een kader vast te stellen met uitgangspunten 
over de te rea liseren projecten; 
dat partijen in samenwerking beoordelen of, waar en hoe aanvullende 
overheidsfinanciering of andere steun noodzakelijk en passend is. 

Deze behoeven ons inziens geen aanpassing : ze zijn algemeen en passen bij de 
status van een intentieverklaring zoa ls die ook voorzien is bij de andere 
maatwerkafspraken. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

2 

3 

4 

Oorspronkel ijke EoP 

Kamerbrief bij oorspronkelij ke 
EoP 

Bij lage met eerste beelden EZK Vertrouwelijk 

Datu m 
26 mei 2022 

onze referentie 
JENW/ BSK-2022/ 107 746 

Uiterli j k bij 

Bijlage( n) 
1 

Aan 
DGMi 

Van 
DGMJ-Eon 
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Staatssecretaris 

gespreksnota 
Gesprek m in ister EZK + gedeputeerde Olthof 

Aanleiding en doel 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Op 7 juni heeft u een kort digitaal overleg met de m inister van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK), mw. Micky Adriaansens en met de gedeputeerde voor 
Mobil iteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart 
en Schiphol van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof. 

Het gesprek heeft twee doelstellingen: 
1. Bestuurl ijke verhoud ingen onderhouden met het oog op het succesvol 

ondersteunen van de verduurzam ingsopgave van Tata Steel; 
2. Het gesprek van 10 juni, met Tata Steel en de gedeputeerde van Noord

Hol land, voor te bespreken. 

Bijgaand treft u de agenda. 

Verduurzam ingsopgave Tata Steel 
Het is belangrijk om ons richting het bedrij f als één gezamenl ijke en 
betrouwbare overheid te gedragen. 

~ U kunt aangeven te hechten aan een succesvolle realisatie van de milieu
en duurzaamheidsdoelstel lingen van Tata Steel. Op dit punt in de t ijd 
komen veel zaken b ij elkaar: er is maatschappelijke urgent ie om zowel de 
milieu- als kl imaatproblemen aan te pakken, er is bereidheid bij het bedrijf 
en de aandeelhouder en er is geld in het Klimaatfonds. Dit is de kans om in 
een keer veel prob lemen op te lossen. 

~ Daarvoor zijn goede bestuurlijke verhoudingen van belang: de publieke 
taken die moeten worden uitgevoerd hebben onderlinge afhankel ijkheden 
d ie alleen in gezamenl ijkheid kunnen worden beheerst. Hiervoor is goede 
ambtelijke samenwerking van belang. Dit gaat steeds beter. 

-+ U kunt aandacht vragen voor de haa lbaarheid van het groenstaalplan. Een 
goede lange termij np lanning is essentieel, als ook voldoende capaciteit en 
competenties bij zowel het bedrijf als de overheden. Zie ook de bijlage : 
brief van OD NZKG van 31 m ei aan de directie van Tata Steel. Tijdige en 

Bestuurskern 
Oir Omgev ingsveiligheid & 
Mllleur1s1co·s 
Cluster E 

Den Haag 
Postbus 2090 l 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
1 s.1.2e 1 

5.1 .2e 

Datum 
2 juni 2022 

Kenmerk 

IENW/BSK-2022/119366 

Bijlage(n) 
4 
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adequate informatievoorziening vanu it Tata Steel is ook van belang voor 
het onderzoek dat door u aan de Kamer is toegezegd over de 
gezondheidseffecten van de Groen Staal route. 

~ Daarnaast is het belangrijk om de ambitie en de opgave vooraf goed met 
elkaar vast te stel len, bij voorbeeld in een convenant tussen het bedrijf en 
de overheden. Het zou voor het verbreden van het draagvlak en het 
beperken van j urid ische procedures goed zij n om hier ook omwonenden en 
maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Een convenant met de 
omgeving kan ook een bouwsteen zijn voor de verdere uitwerking van de 
maatwerkafspraken. 

~ Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen rol en is dat ook goed. De 
overheden moeten niet elkaars werk overnemen. 

~ U kunt aangeven uw taken (waterlozingsvergunningen en adviser ing via de 
ILT) zo goed mogelijk in te vullen. 

Rollen, bevoegdheden en regie 
I n het kader van de Omgevingswet wordt nog onderzocht hoe de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden onder het nog te nemen 
gecoörd ineerde projectbesluit precies vorm moet gaan krijgen. Zodra dit 
bekend is, ontvangt u ook de gevraagde memo over mogel ijkheden om 'meer 
regie' bij het Rijk te krijgen. 

Mogelijk verwijt de provincie Noord-Holland u te veel op de stoel van de 
provincie te zitten. U kunt aangeven dat u de rollen en verantwoordel ij kheden 
zoals die zijn belegd, wi lt respecteren . Tegelijkertijd is er enige mate van 
gezamenlij kheid nod ig om het p lan tot een succes te brengen. Daarnaast zijn 
er ook nog onderlinge afhankelijkheden, bijvoorbeeld via de advisering van de 
ILT op de door de provincie af te geven vergunningen. 

Mogelijk uit de provincie ook irritatie over de stap d ie de I LT heeft gezet in het 
kader van interbestuurlijk toezicht met het versturen van de twee formele 
brieven (adviesfunctie Harsco/ voortgang aanbevelingen Randstedelijke 
Rekenkamer). U kunt aangeven dat ILT hierin onafhankelijk opereert. 

Nationale en Europese regelgeving 
Recent zijn er in de media berichten verschenen over de 'uitzonderingspositie' 
van Tata Steel onder het Schone Lucht Akkoord (SLA) . Voor oude (bestaande) 
installaties gelden uitzonderingen, waardoor helaas niet dezelfde normen 
gelden als voor nieuwe installat ies. De mogelijkheden om nationale en 
Europese regelgeving aan te passen worden verkend. Een belangrijke mijlpaa l 
is het ontwerpvoorstel voor de herziening van de Richtl ijn Industriële Emissies, 
dat recent is verschenen . Hierin worden de regels aangescherpt, om te zorgen 
dat vaker aan de onderkant van de BBT-bandbreedte wordt vergund. De 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is betrokken bij de reactie hierop. 

De suggesties die de provincie Noord-Hol land en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgeb ied in een aantal brieven hebben aangedragen voor 
aanpassing van nationale regelgeving worden onderzocht. Deze gingen o .a . 
over het beleid rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen. De OD is gevraagd de 
problematiek in expertsessies toe te lichten, zodat duidelijker wordt hoe de 
problemen opgelost k unnen worden. 
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Maatwerk 
De m inister van Economische Zaken en Klimaat geeft mogelij k aan dat met 
Tat a wordt gewerkt aan herijk ing van de Expression of Princip!es (EoP) met 
Tata Steel (een intentieverkla r ing) . IenW en EZK werken ambtelijk nauw en 
goed samen bij de voorbereiding hiervan. De bedoeling is dat ook m ilieu- en 
leefomgev ing een volwaardige plek in het document krijgt, conform het coal it ie 
akkoord. Binnenkort ontvangt u hier nog een nota over, waar in ook de v raag 
aan bod komt of u deze EoP mede wilt ondertekenen. 

Mogelijk geeft Noord-Holland aan zich niet goed betrokken te voelen bij de 
t otstandkom ing van de maatwerkafspraken. Beantwoording hiervan is in eerste 
instantie aan de minister van EZK. Mogelijk komt hierb ij ook de vraag ter tafel 
of de provincie Noord-Holland de EoP ook mede wil/kan ondertekenen. Gelet op 
de bestuurl ij ke verhoudingen en het draag vlak in de regio kan dat een goede 
optie zij n . 

V oorbespre ke n overleg met Tat a Steel 
Bij gevoegd treft u de agenda en de gespreksnota voor het overleg met Tata 
Steel. U kunt aangeven wat de voor u belangrij ke punten in het gesprek zijn: 

Het bespreken van de voortgang van de realisatie van de maatregelen uit 
de Roadmap+, om de toezeggingen die aan uw voorganger zij n gedaan 
t .a.v . de reductie van lood en PAK-stoffen te borgen. 
Het met Tata Steel afspreken dat zij zich aan hun eigen reduct ie-ambit ies 
houden zoals ze die hebben geformuleerd in de Roadmap+. 
Het bespreken van de inzichten die zijn ontstaan over het verschil tussen 
de em issiereg istratie van Tata Steel en de gemeten waarden in de 
omgev ing . Hierover zijn inmiddels nieuwe inzichten (zie annotatie gesprek 
10 juni) . 

Mogelijk za l de provincie Noord-Holland erop w ij zen dat zij als bevoegd gezag 
volgens hen de meer aangewezen partij zij n om de voortgang van de 
Roadmap+ te borgen. 

U kunt daarop aangeven dat u eraan hecht dit gesp rek in gezam enlijkheid te 
voeren, omdat het bedrijf eerder toezeggin en aan uw voor an er heeft 
gedaan, die moeten worden nagekomen. 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5. 1 j2.b , 5.1.2.g en s. j .2.i 

5.1.2e 

5.1.2e 
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Staatssecretaris 

gespreksnota 
Gesprek 10 juni Tata Steel + gedeputeerde Olthof 

Aanleiding en doel 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Op 10 juni heeft u een live overleg met Tata Steel IJmuiden en de provincie 
Noord -Holland Namens Tata srel zijn de CEO, Hans van den Berg en de 

1 5.1.2e _ anwezig. Namens Noord-Holland is de 
gedeputeerde voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en 
Milieu, en Luchtvaart en Schi hol Jeroen Olthof aanwezi . U wordt ambtelijk 
ondersteund door 5.1.2e .1.2 5.1.2e 

Het gesprek heeft drie doelstellingen: 
1. Verhoudingen onderhouden, met het oog op het succesvol real iseren 

van de mil ieu- en verduurzamingsopgave van Tata Steel; 
2. Het bespreken van de voortgang van de realisatie van de Road map+, 

een verbeterprogramma voor de korte termijn; 
a. h ierbij vastleggen dat de ambit ie van het bedrijf ook 

daadwerkelij k zal worden gerea liseerd, ook als het effect van 
maatregelen tegen valt. 

3. Het bespreken van een aantal andere lopende kwesties. 

Bijgaand treft u de agenda. Hieronder treft u per punt een annotatie. 

Me dedelingen - Gezondheidsmonitor 
Tijdens d it agendapunt komen mogelijk een aantal actua liteiten aan bod, 
waaronder de verschijning van de Gezondheidsmonitor van het RIVM en de 
GGD. 

De gezondheidsmonitor toont aan dat ondanks een daling van de 
fijnstofemissies op het Tata Steel-terrein, het onduidelijk is of deze verbetering 
effect heeft gehad op het medicijngebruik en op chronische aandoeningen in de 
hoog belaste gebieden in de IJmond. 

➔ U kunt aangeven dat u het, in lijn met de aanbevelingen, van belang 
v indt dat de luchtkwaliteit verder wordt verbeterd door de uitstoot op 

Best uurskern 
Oir Omgev ingsveiligheid & 
Mllleur1s1co·s 
Cluster E 

Den Haag 
Postbus 2090 l 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
.. e 

5.1.2e 

Datum 
2 juni 2022 

Kenmerk 

IENW/ BSK-2022/119365 

Bijlage(n ) 
4 
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het Tata Steel-terrein terug te dringen, waarmee de r isico's voor de 
gezondheid verm inderen en het welbevinden verbetert. U kunt 
aangeven dat u in overleg met de IJmondgemeenten en het RIVM gaat 
bepalen op welke manier deze monitor een zinvol vervolg kan kr ijgen. 

Emissieregist ratie 
Tijdens d it agendapunt wordt stilgestaan b ij de inzichten die zijn ontstaan na 
verschijnen van het RIVM-onderzoek naar de herkomst van stoffen in de 
IJmond. 

Door Tata worden twee soorten registraties gedeeld met het bevoegd gezag. 
Een jaarlijks Elektronisch Milieu Jaarverslag (eMJV) en een Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (ZZS)-inventarisatie. RIVM heeft in haar onderzoek van j anuari het 
eMJV doorgerekend en daarbij vastgesteld dat in de omgeving veel hogere 
concentraties stoffen worden gemeten dan op basis van het eMJV zou mogen 
worden verwacht. 

Op basis van expertsess ies met RIVM, Tata Steel en de Omgevingsdienst is er 
meer kennis ontstaan over de oorzaak van het 'gat' tussen meten en rekenen. 

De hoofdoorzaken zijn: 
De bronkenmerken (bv. hoogte van schoorstenen en temperatuur van 
de emissie) in de door Tata inged iende e-MJV's blij ken niet correct of 
onvol ledig. 
De toedeling van de emissies over de verschillende emissiepunten over 
het terrein blijkt ook niet in alle gevallen zorgvuldig door Tata Steel te 
zijn vastgelegd; 

NB: Grosso modo is de tota le jaarvracht (som van de emissies per stof) door 
Tata Steel wel correct geregistreerd in de eMJV's. De uitstoot is dus niet 10 tot 
lOOOx hoger. 

+ U kunt aangeven dat u het fijn v indt dat er beter zicht is ontstaan op 
de oorzaken van het gat; 

+ U kunt aangeven dat het verstandig is in gezamenlij kheid één 
(aantoonbaar kloppend) ijkpunt te benoemen voor alle 
reductiedoelstell ingen van Tata; 

+ U kunt aangeven te hechten aan een ju iste opgave van de emissies. 

Tata zal aangeven dat zij de kwaliteit van de emissieopgave zal verbeteren. 
Noord-Holland za l mogelijk aangeven met een verbeterp lan te komen . 

Tata zal mogel ijk aangeven dat zij het teleurstellend v indt dat RIVM destij ds 
niet voor publicatie van het rapport contact met hen heeft gezocht : dan was d it 
vóór publicat ie opgehelderd wat mogelij k ruis in de omgeving had voorkomen. 

Het RIVM is een onafhankel ijk instituut en heeft om die reden de uitkomsten 
niet vooraf met het onderwerp van onderzoek gedeeld . RIVM heeft gebruik 
gemaakt van data die door Tata Steel en de Omgevingsdienst zelf zijn 
aangeleverd. Als die correct waren geweest, had het probleem ook niet 
bestaan. De Kamer wordt vóór de zomer in de voortgangsbrief Tata Steel 
hierover geïnformeerd. 
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Voortgang Roadmap+ 
Besproken wordt hoe realisatie van maatregelen uit de Roadmap+ vordert en 
de mate waarin de daarin opgenomen ambities bereikt zijn. 

Tata zal de voortgang van de Roadmap+ melden. Hierbij geldt dat de realisatie 
van de verschillende maatregelen op schema loopt. De gerealiseerde 
maatregelen leiden echter nog niet alt ijd tot de beoogde reductie. 

-+ U kunt Tata compl imenteren met het tijdig realiseren van al deze 
projecten. Dat is geen sinecure. 

-+ U kunt aangeven dat het jammer is dat de amb itie nog niet is behaa ld en 
aangeven dat het fijn is dat Tata hierover transparant is. 

-+ U kunt Tata vragen of zij alsnog van p lan zijn de beoogde reductie te 
rea liseren, en zo ja, hoe. 

-+ Zo ja, dan kunt u verzoeken om hier ook (samen) mee naar buiten te 
treden. 

Verduurzaming Tata Steel 
De m ilieu-gevolgen van de waterstofplannen worden, voor zover nu bekend, 
gedeeld. Besproken wordt welke pub lieke en private activiteiten de komende 
periode gaan lopen om tijdige realisatie van de waterstofplannen van Tata 
Steel mogelijk te maken. 

Tata zal een korte update geven van de voorbereiding van het groenstaalplan. 
Mogelijk za l Noord-Holland iets zeggen over het vergunningenproces. 

-+ U kunt aangeven dat u belang hecht aan het zo snel mogelij k realiseren 
van het groenstaa lplan . Dit leidt tot winst voor iedereen (milieu, klimaat, 
economie) 

-+ U kunt aangeven te hechten aan een goed participatieproces waar ook de 
stille meerderheid een p lek in heeft 

-+ U kunt aangeven dat u een second opinion uitvoert (conform motie 
Kamer) op de mi lieu-effecten van het plan. Van belang is dat Tata Steel 
hiervoor de gegevens aanlevert 

-+ U kunt aangeven met de gezamenlijke overheden al les op alles te zetten 
om te zorgen dat de transit ie slaagt. Iedereen acteert daarbij vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid: IenW is er voor de waterlozingsvergunningen 
en geeft v ia I LT advies op de vergunningverlening. 

Rondvraag en sluiting 

-+ U kunt de gesprekspartners danken voor het plezierige en constructieve 
gesprek. 

-+ U kunt aangeven dat Tata Steel komende maand waarsch ij nlij k weer in de 
belangstel ling za l staan in de Kamer: er komt een aantal debatten aan. U 
kunt aangeven dat u de Kamer voor de zomer een brief stuurt waarin u de 
uitkomsten uit dit gesprek meeneemt. 

5.1.2e 

5.1.2e 
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To: 
j5.1.2el 5.1.2e 
Cc: 

5.1.2e ) 

noord-h olland . 
5.1.2e 

5.1.2e 5.1 .2e 
From: 5.1.2e 1 

Sent: Mon 6/6/2022 3:50:56 PM 

5.1.2e 

Subject agenda ambtelijke werkgroep dinsdag 7 juni van 14.00 - 15.00 uur 
Recelved: Man 6/6/2022 3:51:00 PM 
Planning groenstaal.pptx 
Planning groenstaal.pdf 

Dag allen, 

Hierbij de stukken voor ambtelijke werkgroep / stuurgroep mbt planning Groen Staal. 

Tot morgen, 

Groet, 
1 5.1.2e 

Van: 1 5.1.2e b-DGMI 

Verzonden: vrij dag 3 ju ni 2022 15~:4_5 ___ ~ 

5.1.2e ) - DGMI 5.1.2e @m,_i---'n---'ie'-n---'w---'.--'--n"-l>---'-;====5=.=1.=2=e=;---;=='-----5._,1_.2_e _ ___,@odnzkg.nl>; ._l _s_._1.2_e_~ 
5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e @velsen.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl> 

CC: 5.1.2e )- DGMI < 5.1.2e @minienw .nl>; .1.2 5.1.2e @minezk.nl>; ._l __ s_.1_.2_e _ __, 
5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl> 

Onderwerp: agenda ambtelijke werkgroep dinsdag 7 juni van 14.00 - 15.00 uur 

Dag allen, 

Komende dinsdag 7 juni st aat weer een ambtelijke werkgroep op ons programma van 14.00-15.00 uur. 

Bij afwezigheid van§en I s.1 .2e ~ dit keer de agenda via m ij . De agenda en stukken stuurgroep 9 juni hebben jullie in bezit, neem 

ik aan. 

Komende dinsdag is voora l van belang om de ambtelij ke st uurgroep van 9 juni voor te bereiden. 

Bespreekpunten: 

1. Voorbereid ing Stuurgroep 9 juni - wederzij dse verwachtingen afst emm en 
2. Nieuwe EOP met Tata Steel, verzoek is om aanvullingen/ commentaren op het eerdere EOP Afspraken die met Tata Steel 

zijn gemaakt over CO2-reductie I Convenant I Rijksoverheid.nl , via de email aan 1 5.1.2e I van EZK, zie ema iladres in de 

cc aan leveren . 

3. Stand van zaken Gezondheidsmonitor: Gezondheid in I Jm ond 2020, publ icatie is voorzien op donderdag 9 juni 
aanstaande 
4. Wvttk 

De notitie over input maatwerk vanuit d iv erse overheden is nog niet gereed, volgt woensdag. 
Zie ook de eerdere mail van~hieronder over de vervolgacties brainstormsessie. 

Groet, 
1 5.1.2e 

Van: I s.1.2e f1.2~ 4 s.1 .2e l@minezk.nl> 

Verzonden: vrij dag 20 mei 2022 0~8_:3_9 ___ -, 

Aan:~--~-~~-) - DGMI 5.1.2e m inienw.nl>; 5.1.2e L.._ __ s_._1._2e __ __...l@~o_d_n_zk~g~._nl>; l s.1.2e l@noord-
holland.nl' noord-holland.nl> 5.1.2e 5.1.2e velsen .nl> 

CC:~--------~ 5.1.2e m inezk.nl> 
Onderwerp: Vervolgacties brainstorm ambtelij ke werkgroep 

Ha allen, 

369209 0060 



Gisteren hebben we een goede brainstorm sessie gehad! Bedankt daarvoor en leuk om jullie zo te spreken. 

Hierbij nog even een terugkoppeling van de vervolgacties: 
5.1.2e • Ambtelijke werkgroep volgende week annuleren en communicatie richting rest van werkgroep~ 

• Agenda/annotatie tbv stuurgroep § .__ ___ __, 
• Voorbereidende stukken/notities t .b.v. stuurgroep 

o Planning notit ie ~) 
o Partic ipatie/omgevingsmanagement voorstel Cl 5.1.2e 1) 
o Inhoud van maatwerkafspraak §_______ 

• Delen van concept kamerbrieven ~en~ t.z.t.) 

• Delen van oud EoP @} nu) en alvast nadenken over concrete zinnen ter toevoeging aan het nieuwe EoP ~' 

~ ,I 5.1.2e I Afspraken die met Tata Steel zijn gemaakt over C02-reductie I Convenant I Rijksoverheid.nl 

Planning/tijdsl ijn: 
• Volgende ambtel ijke werkgroep is 7 juni en ambtel ijke stuurgroep 9 juni. 
• Voorstel is om de deadline voor deze acties te zetten op maandag 30 mei einde dag. 

• Dat geeft genoeg t ijd om e.e.a. nog schriftel ijk/per mail af te stemmen, belangrijkste zaken te bespreken op 7 juni en 
ook die dag met stuurgroep te delen ter voorbereiding 9 juni. 

Alvast een fijn weekend! 
Gr@ 
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To: s.1.2e 1) - DGMI~ s.1.2e 
From: s.1.2e 1) - DGMI 

l@minienw.nl];'---I __ s_.1_.2e __ _,I), - DGMIO 5,1.2e l@minienw.nl] 

Sent: Wed 6/8/2022 3:04:11 PM 
Subject FW: Elementen voor in volgend EoP EZK/Tata 
Received: Wed 6/8/2022 3:04:13 PM 
20220608 0D NZKG elementen voor nieuw EoP.docx 

Ter info, zie onderstaande mai l. 
0D NZKG sluit morgen aan bij stuurgroep. 

Groet, 
5.1.2e 

Van: 5.1.2e I s.1.2e 1 

Verzo nden: woensdag 8 juni 2022 15:56 
Aan~: ~-5._1,_2e_~@~ m_inezk.nl 
CC: 5.1.2e @outlook.com; 1 

5.1 .2e 

5.1.2e j.1.2" ; ._I ___ s_.1_.2_e _______ Il - DGMI ; ._I _ s._1.2_e ______ l ~,__ __ s._1.2_e _ ___, 

Onderwerp: Elementen voor in volgend EoP EZK/Tata 
Geachte 1 5.1.2e ~ 
In aansluiting op de toezegging va~ 5.1.2e pisteren in de werkgroep maat werkafspraken Tata zend ik u bijgevoegd memo met 
elementen voor in een volgend EoP.'------' 
Morgen hoop ik in te loggen bij de stuurgroep. 
Met vriendelïke roet, 
5.1.2e 5.1.2e 

5.1 .2e 

mg-,,■--- "'!Pns• ~-~ v ~v •• •~:> 1,-- 1 -

06 I 5.1.2e I noordzeekanaalgeb1ed 

J. Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen! 

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, 
kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. 
Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie 
vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet 
ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Infom1atie over de digitale werkwijze en de digitale 
bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan 
deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere 
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e
mailbericht (en de bij lagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan 
verzoeken wij u de afzender hierover te infonneren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij 
niet dat dit bericht en de bij lage(n) vrij is van v irussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door 
derden). 
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~ - .. .. ::;-- :..;;~,, ..... -- _,. -vii19~. ■ li ■y:»UiE!n:»t 
noordzeekanaa lgebied 

Aan Werk- en stuurgroep Maatwerkafspraken Tata in COi·subsidievoorwaarden 
Over Elementen voor in de volgende EoP-overeenkomst EZK/TSN 

Van 15.1.2e 1 5.1.2e ~nl 5.1.2e 1 

Op 8 juni 2022 

Op 7 juni jl. besprak de werkgroep de punten die wij vanuit de regio hebben aangedragen als gewenste 
voorwaarden in de subsidieovereenkomst tussen EZK en Tata. De werkgroep vroeg ons om deze punten om te 

werken tot aanzetten ertoe die zouden passen in de volgende EoP. 
Daaraan geven wij vanzelfsprekend graag gehoor, zie de negen elementen hieronder. De vertaling naar 

juridisch Engels lat en we graag aan specialisten. 

1. 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

2. 
5.1 .2.b. 5.1.2.g e n 5.1.2.i 

3. 
5.1.2.b, 5.1.2.g e n 5.1.2.i 

4. 
5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 5. 1 
c,.l- 5-.1-.2- .b- .-5-.1-.2-.-g-e_n_5 __ 1-.2-.I--,.-----------------------------' 

,:-,i •. 5 12 g ,o j 12 ; 

7. 

8. 

9. 

5.1.2.b. 5.1.2 .g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g e n 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5. 1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2 .g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
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To: s.1.2e J.1.2ïb•~ 5.1.2e l@minezk.nl] 
From: s.1.2e b -DGMI 
Sent: Wed 6/8/2022 9:01 :29 PM 
Subject RE: aantekeningen brainstorm kwijt. agendapunt maatwerk 
Received: Wed 6/8/2022 9:01 :00 PM 
20220607 OD NZKG punten proces en qrosl ijst.docx 

Ha, 

Onze inbreng heb ik je gemaild (is de inbreng voor EoP). Die is nu nog op hoofdlijnen, maar we willen die nog verfijnen, 
De inbreng van de OD hebben ze recent gemaild, zie bijlage. 

Je kunt ook nog melden dat de Dorpsraad medio juni met een posit ion paper komt. Het lijkt me handig om te bezien welke 
elementen we daaruit kunnen overnemen (en welke niet) . 

~ 

Van:I 5.1.2e q.1.2~ ~ 5.1 .2e J@minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 8 j uni 2022 17:57 

5.1.2e Aan: 1 5.1 .2e l~@noo.-rd_-_h_o_ll_an_d_._n_l>~;..___~s._1_.2_e_~_,. - DGMI 1 s.1.2e l@minienw .nl>j 1 5.1.2e l@odnzkg.nl> 5.1.2e 5.1.2e @velsen.nl> ~----~ L..--------' 

Onderwerp: aantekeningen brainstorm kwijt. agendapunt maatwerk 

Hal5,1.2e l,~,J 5.1.2e J@ 

Ik kan na mijn vakantie de aantekeningen die ik heb gemaakt voor de not it ie maatwerk input t ijdens de brainstorm nergens 
meer vinden. Echt heel stom en vervelend. 
Daar zou ik een korte schriftelijke recap van maken voor de stuurgroep. Dat gaat mij nu niet lukken. 

Kunnen jullie m ij helpen met wat jull ie m issch ien nog op de schijf hebben staan zodat ik dat morgen e.e.a. mondeling kan 
toelichten? 
Goed als jul lie ook jullie inbreng zelf dus ( laten) inbrengen op het punt van de maatwerkafspraak. Wellicht is er overlap met de 
EoP discussie maar dat loopt dan ook los. 

Excuses hiervoor, baal ervan maar kan het gewoon niet meer vinden. Een later moment vind ik het geen probleem om als nog 
A4tje samen te voegen van geleverde input etc. Dat kunnen we morgen nader bespreken. 

Tot morgen. 
Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van ber ichten. 

This mess age may contain infor mation that is not intended for you. lf 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 mess age. 
The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic trans m iss ion of messages. 

D~ bencht kan 11torrnatie hevatten die met voor u 1s bestemd Indien II niet de geadresseerde hent of dit bencht ahusievel!Jk aan 111s toege?onden, wordt u ver?ochl dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verw11deren Oe Staat aanvaardt geen aansprakel!Jkhe1d voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nsico's vetbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Th1s messa ge rnay contain mformat1on that 1s not intended for you. lf you ara not the addressee or if th1s messa ge was sent to you by m ,stake, you ara requested to mform the 
sender and delete the mes sage The State accepls no habiity for damage of any kmd resull11g from the risks inherent in the electromc lransmission of messages 
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~ - .. .. ::;-- :..;;~,, ..... -- _,. -vii19~. ■ li ■y:»UiE!n:»t 
noordzeekanaalgebied 

Aan Werkgroep maatwerkafspraken Tata in CO2-
subsidievoorwaarden 
O.,er Inbreng vanuit OD NZKG re 10 
Van 1 5.1.2e len 5.1.2e 5.1.2e 

Op / Juni 2022 

Om te beginnen: sinds vorige week heeft 5.1.2e 5.1.2e e schone taak om de inbreng van de OD NZKG in 
het traject naar de COi-subsidie voor Tata te coor 1neren. 
We zien bij de OD NZKG hierbij grote kansen voor het milieu. Met de bedragen waarover het gaat, moet veel 
mogelijk zijn. Niet alleen voor Tata en voor de nationale en Europese doelstellingen, maar ook voor de grote 
lokale en regionale belangen, van deposities via gezondheid tot maatschappelijk draagvlak. Daarom willen we 
vanuit de regio een stevige positie in dit traject innemen, met de provincie, de gemeenten, de OD IJmond en 
de bewoners. 
De OD NZKG heeft iets cruciaals bij te dragen: mensen ter plekke die weten wat er feitelijk gebeurt bij Tata. 

Helaas kan I s.1.2e I op 7 juni niet aansdiuiven bij de werkgroep, maal 5.1.2e rel. In de stuurgroep van 
donderdag zullen we ook nog niet vertegenwoordigd zijn. 
Hieronder hebben we wel alvast wat inbreng verzameld. In de komende weken verwachten we nog meer 
ideeën voor zowel het proces als de groslijst van de 'asks' te verzamelen. Voor dat laatste zouden we graag 
bespreken hoeveel breder dan CO2.reductie de subsidievoorwaarden vanuit EZK kunnen gaan. 

Proces: 
l. 
2. 

3. 

4. 

5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1 .2.i 

5.1.~.b. 5.2.1.g en Sj.1 .2.1 

1 5.1 .2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 
1 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

1 
5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.i 

s.11 .2.b. 5.2.1.g en s.1.; .1 

1 

1 5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

1 

Inhoud voor de :msl;j,t, 

5. l.._~-----~ -----~-s_._1._2_.b_, 5_._2.~1.~·:_e_n_s_.1_.2_._1 ---a------------' 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.1 

6. 5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

1 1 1 

1 
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Orngevingsdien~t 
noordzeekanaalgebied 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b 5.2.1.n en 5.1.2.i 1 

5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 1 
7. 1 5.1.2.b, 5.2.1 .g en 5.1.2.i 1 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1 .2.i 

1 
5.1.2.b. 5.2.1 .g en 5.1.2.1 1 

8. 1 5.1 .2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 
1 

5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 

1 5.1.2 b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 1 

9. 5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.2.1 .g en 5.1.2.1 

10. 5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.2.1.g en 5.1 .2.1 

15.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 1 
5.1 .2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.2.1.g en 5.1.2.i 

5.1.2.f 5.2.1.g en 15.1.2.1 

Tot zover voor nu: work in progress! 
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Cc: 

de' I s .1.2e .nl] 
From: s.1.2e .1 .2 

Sent: Thur 6/9/2022 5:22:34 PM 
Subject RE: Agenda en stukken Ambtelijke stuurgroep 8 juni 
Receiwd: Thur 6/9/2022 5:22:39 PM 
Verslag overleg S lenW MEZK en ged NoordHolland (002) 7 juni 2022.pdf 
Planning groenstaal 07-06-2022 pdf 
Verslag stuurgroep 09062022-.docx 

Ha, 

In de bijlage treffen jullie het verslag van de stuurg roep met de actiepunten voor de werkgroep. 
Mochten er zaken aangepast worden, dan kan dat uiteraard . 

Stukken t.a.v . agendapunt 1 (govemance) volgen eind volgende week. 
Verzoek tot weer fysiek en vervroegen van de stuurgroep meeting laat ik morgen door secretariaat oppakken. 

Fijne avond. 
Gr@ 

Van:I 5.1.2e q-1.2~ 

Verzonden: woensdag 8 juni 2022 17:29 
Aan: 5.1 .2e @noord-hollan 5.1.2e @velsen.n l' 

5.1.2e @velsen.nl>; 5.1.2e 

5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e .1.2 

5.1.2e 5.1.2e @odnzkg.nl> 

CC: 5.1.2e )- DGMI <I 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: Agenda en stukken Ambtelijke stuurgroep 8 juni 

Ha allen, 

Hierbij de agenda en de stukken voor de fysieke ambtelijke stuurgroep morgen. Excuses voor de vertraging. 

We zien elkaar morgen op EZK in Den Haag van 13-14.30uur! 

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 
vetwijderen_ 
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 infonnat ion that is not intended for you. Tf you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mis take, 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 mformatle bevatten die met voor u IS bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dIt bericht abusIevel1k aan u Is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te venv1Jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel1JkheId voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's velbonden aan het 
elektmnisch veuenden van berichten 

Th1s message may contain 1nfo11nalton that Is nol 1ntended ror you lfyou are not the addressee 011fth1s message was sent to you bym,stake, you are requesled to mfo1m the 
scndcr and delete the mes sage. The State accepts no l1abiity for damagc of any kmd rcsultilg from the risks inherent In the clcctronic transmission of messagcs. 
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Il 
Planning groenstaal 
> Hierna volgt een planning voor de publieke taken rondom het 

groenstaalplan van Tata Steel. De belangrijkste taken betreffen: 
- Ondersteuning (lead EZK) 
- Vergunningen (lead provincie) 
- Energie-infrastructuur (lead EZK) 

> De planning is indicatief. 
- Er zijn nog ç,nzekerheden over bijvoorbeeld te volgen procedures en de 

consequenties van de Omgev1ngswet; 
- Daarom is gekozen voor een weergave op hoofdlijnen en op basis van standaard

doorlooptijaen voor zover nu bekend; 
- Wel wordt uitgegaan van een versnelde vergunningenprocedure. De haalbaarheid 

hiervan wordt nog onderzocht. 
- Ter illustratie is ook de globale doorlooptijd van een regulier traject weergeven. 

2 
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Il 
Planning groenstaal met projectbesluit 

Provincie NH 

Ministerie van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

10. Herijking 
EoP 

24. Ontwerp 
fase 

2022 
2e helft 

2.(Pre)bsl PB 

12. 
Beoordelen BC 

20 . Second 
opin ion m lieu 

25.Eng in. 
26.Vb.Part 

27 . .Vb bouw 

2023 
1 e helft 

3. P!:i verl<. 
4. Besluit PB 
5. Kennisn. 

13. Onderh. 
14. Verkenn. 
Energie-infra 
15. EC-check 

28 .Aanv. PB 

29. Pa rtlclp. 

2023 
2e helft 

6. Evt. 
voorkeurs 
beslissing 

16. Maatwerk 
afspraak 

21 . Advisering 
I LT op miieu

aspecten 

23. 
Beoordelen 
aanvragen 

30 . Fina ncial 
,1ose 

2024 

7. vast-stellen 
PB 

22. 
Beoordelen 
.aanvragen 

(water) 

8 .. Bez.-.aaren 
b-eroep (RvS) 

31. Indienen 
Aanvraag 

2025 

8 . Bezwaar en 
beroep (RvS) 

17. 
Vergun ningen 
e nergie infra 

8. Bez>1.1aa ren 
beroep (RvS) 

2026 

9. Verg. on
herroepelijk 

18. Bouwinfra 

32. Start 
bouw 

2 
0 
2 
7 

2 
0 
2 
8 

2029 

19. 
Oplevering 

33 opstart 
DRI 
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Afha n kei ij kheden 

Provincie NH 

Mm1ster1e van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

2022 2023 
2e helft 1e helft 

3. P!:i verk. 
. Besluit PB 

enn,sn. l't 
' ' ' ' 13. Onderh. 

12 . 14. Verkenn. 
eoordelen · 

~ 
20 . Second 

i r.lon m lieu 

I T 

1 1 1 

•• ! 
<,25.Enij in. > 

21Cyb.Part > 
J' 

27 . .Vb bouw 

Il 
2 2 

2023 20 24 2025 20 26 0 0 20 29 2e helft 2 2 
7 8 

~ 

6. Evt. 
voorkeurs 9. Verg. on-

beslissing herroepelijk 

T 
1 

17. 
------. ------

,. 
' 1 

8. Bez>1.1aa ren 
beroep (RvS) 

T 1 
J 

• 
' ' 1 

' I 

' ' 
23. 

1 ,., ... 
31. Ind ienen 3 2. Start 

Aanvraag bouw 
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Kritieke pad 

Provincie NH 

Ministerie van 
EZK 

Ministerie van 
lenw 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

2022 
1e helft 

1.Plannings
brief 

2022 
2e helft 

2023 
1e helft 

Il 
2023 

2e helft 

6. Evt. 
VOO 
b es 

J 

• 1 

sing 

I 
1 

' I 
I 

I 

2024 

T 

31. Indienen 
Aanvraag 

2025 

8. Bez aren 
beroe (RvS) 

2026 

9. Verg. on-
herroepelijk 

T 
1 

... 
32. Start 

bouw 

2 2 
0 0 2029 2 2 
7 8 

~ 
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Il 
Situatie zonder projectbesluit 

2022 
1e helft 

~ l.Plan.nings _""'111111111 - bnef 

Ministerie 
van EZK 

Ministerie 
van IenW 

IJ mond 
gemeenten 

0D NZKG 

la 

7. Herijk ing 
EoP 

27 . 
Ontwerp 

fase 

2022 
2" helft 

8. 
Uitwerking 

BC 

16. Second 
opin ion 
mil ieu 

28.Engin. 
29.Vb.Part 
30 .Vb bouw 

2023 
1" helft 

2. PS verk. 

9.0nder
handelng 

31.Kennisn. 

3 2. Pa rticip. 

2023 
2e helft 

10. 
Maat¼erk 
afspraak 

33. 
Fina ncial 

close 

2024 2025 2026 

3. Vastst 4. Beroep 5. Hoger 
ve rgunn. beroep 

11. 12. Besluit 13. Beroep 
Staatssteun energie 

check infra (RvS) 

1 7. vastst. 19. Hoger 18. Beroep waterverg beroep 

21. 
Vasts tellen 22. Beroep 

23. Ho ger 
b estemmin beroep 
gsplan (3x) 

25. 
26. 

Bez.....aaren Beoordelen beroep aan vragen (RvS ) 

34. 
Jndienen 
Aanvraag 

2 2 

2027 2028 0 0 2031 2 3 
9 0 

6. On-
he rro e pel ij<. 

14. Sta rt 15. 
bouw Oplevering 

20. 
Onherroepe 

lijk 

24. 
Onherroepe 

lijk 

35 . Start 36 opstart 
bouw DRI 
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Il 
Risico's (m.b.t. planning) 
> Tata levert niet tijdig vereiste documenten/ informatie op 
> Vernietiging van project_b~sluit vanwege laag draagvlak en/of 

onzorgvuldîge vooröere1d1ng 
> Conflicterende/ gewijzigde inhoudelijke eisen aan Tata in 

vergunningverlening en maatwerk of tussen bevoegde gezagen 
> Publieke partijen halen deadlines niet met vertraging voor anderen tot 

gevolg 
> Geen tijdige duidelijkheid over beschikbaarheid energie-(infrastructuur) 
> Geen overeenstemming over inhoudelijke of financiële aspecten tussen 

Tata en overheden 
> Geen Europese toestemming voor staatssteun 

7 
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Il 
Beheersmaatregelen 

1. Definiëren gezamenlijk vertrekpunt met een set afspraken 
- Dat kan met EoP of een andere overeenkomst ➔ bespreken bij agendapunt 

EoP 
- Alternatief: convenant met omgeving (i.v. m. breed draagvlak/ minimalisatie 

bezwaren) ➔ bespreken bij agendapunt gebiedsopgave 

2. Beheersen voortgang en (interface)risico's door interbestuurlijke 
samenwerking 

- Voorstel: dit verder uitwerken en als voorstel terugleggen in de stuurgroep 

8 
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To: 5.1.2e 
,1.2 5.1 .2e 

5.1.2e l@minezk.nl : 5.1.2e ) - DGMI.._~ _ _ s._1.2_e _ _,l@minienw.nl):I 
s.1 .2e 5.1.2e @velsen.nl] ~----~ 

From: s.1.2e 
Is.12el Thur 6/9/2022 7:17:38 PM 
Subject RE: aantekeningen brainstorm kwijt. agendapunt maatwerk 
Received: Thur 6/9/2022 7:17:43 PM 

Ha@, 
Ik lees het nu pas, verder n iet gemerkt vanmiddag * *. 
Van de 0D NZKG is er al een hoop binnen zag ik. Ik bespreek EoP maandag met l 5.1.2e ~ ik kom daarna i. i.g. nog met input daarop in 

de lucht. 

Ik heb verder wat aantekeningen gemaakt: 
•I 5.1 .2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.i l{idee~) 

• Wat kunnen w ij b ieden: 1 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

• EZK kan daarbij sturen oi:j 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

• 1 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.1 

• l~ _________________ s_._1._2_.b_. _s._1_.2_.g_e_n_s_._1._2._1 -----------------~ 

f, ___ ----:--:-:--:---:-:--::------:--:--::--:-----.------=-5 . ...:..1.:.::.2...:...b...:.. . ...:..5·...:..1.:.::.2~.g'.....e.:..:.n.:..:.s.:..:.·...:..1 ·.=.2...:...1 ____________________ _J l 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

Groet, 

LE 1.2e 

~l ______ s_._1._2_e _____ ~~ossier Tata Steel - Omgevingsbeleid 

1 (02~~ 0&- l 5,1 .2e 1 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 

1 s.1 .2e l@noord-holland.nl 

~ - Provincie 
~ ord-Holland 

Van: ~I __ s_.1_.2_e~ ._1.~2 
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 17:57 
Aan: I 5.1.2e l ; I 5.1.2e b- DGMI~ 5.1.2e 

Onderwerp: aantekeningen brainstorm kwijt. agendapunt maatwerk 

Ha f5.1.2e~ IS.1.2e~J 5.1.2e l 
Ik kan na mijn vakantie de aante eningen die ik heb gemaakt voor de notitie maatwerk input t ijdens de brainstorm nergens meer vinden. Echt heel stom en 
vervelend. 
Daar zou ik een korte schriftelijke recap van maken voor de stuurgroep. Dat gaat mij nu niet lukken. 
Kunnen jullie mij helpen met wat jullie misschien nog op de schijf hebben staan zodat ik dat morgen e.e.a. mondeling kan toelichten? 
Goed als jull ie ook jullie inbreng zelf dus (laten) inbrengen op het punt van de maatwerkafspraak. Wellicht is er overlap met de EoP discussie maar dat loopt dan 
ook los. 

Excuses hiervoor, baal ervan maar kan het gewoon niet meer v inden. Een later moment vind ik het geen probleem om als nog A4tje samen te voegen van 
geleverde input etc Dat kunnen we morgen nader bespreken. 

Tot morgen. 
Groet, 

@ 
Dit ber icht kan informatie bevatten die n iet voor u is bestemd. Indien u 

n iet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber icht te 

verw ijderen. 

De St aat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not int ended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

36924,..,21ested to inform the sender and delete the message. 
0071 



The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 
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To: 5.1.2e l~@noord-holland.nl] 
From: 5.1.2e _) - DGMI 
Sent: Thur 6/9/2022 7:53:48 PM 
Subject RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 
Received: Tour 6/9/2022 7:53:00 PM 

Ja eens dat zou erin moeten. Net als 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.1 
5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.1 

~ 

Van: 1 5.1.2e 1 ~@noord-holland.nl> 

Verzonden: donderdag 9 j uni 2022 20:52 

Aan: 1 5.1.2e I) - DGMI ~ 5.1.2e l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Dat is al heel wat eigenlijk.! 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i opnemen vá711 .2.b, 5.1.2.g en 5.1 }i 
5.1 .2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i belang varj 5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1 .2.1 1en belan!ll..._ ___ _cs_.1--.2=-.b-'--',-'5--.1-'.2'--'.g._e--n--5'-.-'-1.=2._i __ __,! 

;::::;:;.::::::;::::;::::;:::=::::;:::;:;-:-:-:---:-----:--:-----~ q .2.b, 5.1.2.g en 5.1 j:l.l ingebracht. 

Als ik 15.1.2e I heb gesproken vul ik nog wat punten aan, vooral principe van opneme~ 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i ~ind ik van belang. 

Groet, 

15.1.2e 1 

5.1.2e 

~l _____ 5_._1._2e _____ ~ldossier Tata Steel - Omgevingsbeleid 

T {02jj~06- l 5.1 .2e 1 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 

~ @noord-holland.nl 

Provincie 
Noord-Holland 

Van: 1 5.1.2e 1) - DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:55 

Aan: 1 5.1.2e l~ @noord-holland.nl> 

Onderwerp: FW: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

Ter info. 

Van:~l __ 5._1.2_e_~I)- DGMI 

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 09 :19 
Aan: 5.1.2e .1.2 ' 

CC: 5.1.2e m inezk. nl>; ~I ___ 5_.1_.2_e __ ~ I) -DG M l ~L __ s_.1_.2_e _ __,..l@_m_in_i_e_nw_.n_l> 

Onderwerp: RE: Aangepast EOP - svp reactie wo 12uur 

@i 

Ik heb inmiddels akkoord van l 5.1.2e lop onze voorstellen. Hieronder vast in het NL (dan heb je ze vast). De meeste zijn nieuw en 
een aantal vormen aanpassingen op de oudere tekst. 
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Rondom de milieu- en gezondheidssituatie 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.1 

Rondom het op korte termijn beperken van emissies 

5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.1 

Rondom de beleidsmatige inzet voor het waterstofplan (wederkerigheid} 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2. i 

Algemeen over draagvlak en transparantie 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

O~ bencht kan 11format10 bevatten d1e niet voor u is bestemd. lnd10n u n10t de geadresseerde bent of dit bericht abus10vel1Jk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwiJderen De Staat aanvaardt geen aansprakehJkhe1d voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risJCo's verbonden aan het 
elektronisch ve11enden vAn berichten 

Th1s messa ge may contam 111format1on that is not 1ntended for you. lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you by m 1stake, you are requested to mfonn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no l1abilty for damage of any kind resultilg from the risks inherent 1n the electronic transm1Ss1on of massages. 
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[13: 17, 14-06-20221$.1.2fs.1.2e I: j s.1.2e 1, heb jij tijd om aan te sluiten bij eop bespreking 
woensdag met Tata half 2-2.15? Gaat met name om milieu/leefomgeving verkenning 

[13: 18, 14-06-2022] ~I _ s_._1.2_e_~I: Digitaal of fysiek? 

[13: 18, 14-06-2022lf1.2,s.1.2e 

[ 13: 18, 14-06-202211 s.1.2e 

J: Digitaal 

J: Kan in ieder geval tot 14 

[13: 18, 14-06-2022lf1.2,s.1.2e J: All right. Ik hou je even op de hoogte, maar graag a ls je dat 
ha lf uurtje kan vrijhouden. Bellen we verder even om half 5 

[13: 19, 14-06-20221f1.2,s.1.2e 

[10:04, 15-06-2022lf1.2,s.1.2e 

[10:04, 15-06-2022l$-12fs.1.2e 

[10: 05, 15-06-2022lf 1.2,s.1.2e 

I: Dank 

I: Meeting eop gaat vanmiddag niet door 

I: Vrijdag langer obv aangeleverde stukken Tata donderdag 

I: Die meeting s taat om 11 

[10: os, 15-06-2022] 5.1.2e .__ ___ __,!: Ha ha 

[10:05, 15-06-2022] 5.1.2e ~---~l~.2.1 en 5.1.~.i 

[ 10: 05, 15-06-2022] 5.1.2e .__ ___ __,I: Is goed 

[10:07, 15-06-2022] 5.1.2e .__ ___ __,I: Mag ik weer in de meeting 

[07: 45, 16-06-2022] 5.1.2e .__ ___ __,I: Ik ben een kwartier later straks 

[07: 45, 16-06-2022] 5.1.2e .__ ___ __,I: Moet ff inspringen thuis 

[07:47, 16-06-2022l~-12fs 12e 

(01: 48, 16-06-20221 I s.1.2e 

[07:49, 16-06-2022l4-1.2fs.1.2e 

Geregeld 

[08: 14, 16-06-2022l4-12fs 1.2e 

[13: 17, 16-06-2022lf1.2,s.1.2e 

[13: 18, 16-06-2022lf1.2fs.1.2e 

[13: 18, 16-06-2022lf1.2,s.1.2e 
kloppen aan heeft 

[13: 18, 16-06-20221f1.2fs.1.2e 

[13: 18, 16-06-20221$.1.2fs.1.2e 

I: No prob lem. Tot zo! 

I: 6e etage B passage s t raks? 

I: Ik check als ik pp kantoor ben. Ondersteuning heeft 

I: Ja 6 B passage straks 

I: Wij komen om 2 naar IenW 

I: Maar zijn dus ook even de commute later 

I: We hebben rijkspas maar weer niet of J5.1.2eJ binnen zonder 

I: Kan jij aanmelden voor de zekerheid? 

I: Waar moeten we geen? 

[13: 18, 16-06-2022] ~I __ 5_.1_.2_e_~I: Is goed 

[13: 19, 16-06-20221 I 5.1.2e I: Y502 

[13: 19, 16-06-20221$.12fs.1.2e 

[13: 19, 16-06-202211 s.1.2e 

[13: 19, 16-06-2022lf 1.2fs.1.2e 

I: Se verdieping' 

1: Ja 

[14: 01, 16-06-2022] ~I __ 5_.1_.2_e_~I: Vind je het goed a ls 15.1.2e I bij de voorbespreking aansluit? 

[14:01, 16-06-20221 I 5.1.2e I: Kan nuttig zijn 
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[14:01, 16-06-20221 I 5.1.2e I: Hebben we vast wat breder intern informatie gedeeld en hij 
heeft ook meegedacht op onze input 

[14:02, 16-06-2022lf1.2f5.1.2e 

[14:03, 16-06-202211 5.1.28 

I: Bij vooroverleg pr ima, niet bij gesprekken zelf met Tata 

I: Precies 

[ 14: 03, 16-06-2022] ~I __ 5_.1_.2_e_~I: Zit met hem in een zaaltje 

[14:03, 16-06-20221f1.2f5.1.28 

[ 14: o3, 16-06-202211 5.1.2e 

[14:03, 16-06-20221f1.2f5.1.28 

[14: o3, 16-06-202211 5.1.2e 

[14:04, l6-06-20221f1.2f5.1.28 

[14:04, 16-06-2022l4-1.2f5.1.2e 

(14:os, 16-06-202211 5.1.28 

I: Ik ga nu l5.1.2eJ opp ikken 

I: Dus dan vraag ik of hij blijft zit ten 

I: Is goed 

I: Moet ik je beneden halen 

I: Is misschien wel handig 

I: Ik app wel even 

I: Is goed 

[14: 15, 16-06-2022] ._I _ 5_._1.2_e _ _,I: Ben je er al? 

l: Ja nu 

I: Staan net bij receptie 

I: Ok kom j e ophalen 

[14:22, l6-06-20221f1.2f5.1.28 

[14: 22, 16-06-20221f 1.2f 5.1.2e 

[14:22, 16-06-202211 5.1.28 

[ 14: 24, 16-06-202214-1 2f 5 1.2e I: We staan bij de liften 

[14:24, 16-06-2022] ~I __ 5_.1_.2_e_~I: Roltrap op 

[11: 10, 17-06-2022l4-1.2f5.1.2e I: Ik laat even eerste woord even aan l5.1.2el 

[17: 16, 20-06-2022] ._I _5_._1.2_e _ _,I: es 

[19:07, 20-06-20221 I 5.1.2e I: Wat is het adres van die Tata dataroom? 

[19: 07, 20-06-20221 I 5.1.2e I: I k kan m nergens meer v inden in m'n mail 

[19:09, 20-06-2022lf1.2f5.1.28 I: Even zoeken op imprima 

[19:35, 20-06-20221 I 5.1.2e I: Merci 

[08:31, 21-06-2022l 4-1.2f5.1.28 I: Klopt het dat in D er alleen maarl ~taat en 
n iets overl 5.1 .2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.I 1 ~---~ 

[08:32, 21-06-2022) 1 5.1.2e 

[08: 32, 21-06-2022lf-1.2f 5.1.2e 

I: Ja, want die zetten \a~ .au,,ia0 en 5.1.2.1 

I: Oke * 

[17:36, 21-06-2022] ~I __ s_.1_.2_e_~I: Nog b ijzonderheden nav vandaag of vanochtend? 

[17:37, 21-06-20221f1.2f5.1.2e I: Komt er an: ) 

[09:47, 23-06-2022lf1.2f5.1.2e I: Hi, l5.1.2el en ik hebben besloten om Tata EoP van de agenda 
te halen voor BO vo lgende week met stas/mezk 

[09: 48, 23-06-20221 I 5.1.2e I: We moeten dan morgen stukken aan leveren, maar hebben 
we dan nog niet en er is volgens m ij ook geen ruis op lijn tussen ons. 

[09: 48, 23-06-2022] ~I __ 5_.1_.2_e_~I: Dus die halen we eraf 
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[11: 11, 23-06-2022] '-1 __ s_.1_.2_e _ _,I: Prima. IenW opteert voor compleet schrappen van het Bo 
weet ik 

[11: 12, 23-06-20221 I 5.1.2e I: Om dezelfde reden als hier. Het loopt prima en er is al werk 
genoeg of dingen zijn nog niet rijp voor bespreking 

[12:23, 23-06-2022lf1.2f s .1.2e J: Oke * 
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To: ,.......----~-- ~ "----r--5_.1_.2_e _ __,,__,'---rv'-'o",.nl] ;.._l _~_s._1._2e _ _ ..---'I)~ 5.1.2e l@rvo.nl] ; L._I __ 5_.1_.2_e _ __, 
d5.1.2e l) 5.1.2e 5. 1.2e ) - DGMI~ 5.1 .2e l@minienw.nl) 

Cc: s.1.2e ~_s_.1_.2_e_~@minezk.n l) 
Fro~ ~ 1.~ .1 .2 

Sent: Wed 6/15/2022 9:54:25 PM 
Subject FW : Nota MEZK - Tata 
Receiwd: Wed 6/ 15/2022 9:54:30 PM 
DOMUS-22254632-v12-Tata Steel - voortgang maatwerkafspraak.docx 
14062022 Format Statusrapport Maatwerkafspraak Tata .docx 

Ha allen, 
Zie in bij lage concept nota voor MEZK (vertrouwelijk). 
Graag jullie reactie op stuk morgen. Dan kan ik kijken of nog meegenomen kan worden. 
Tot morgen t ijdens overleg. Agenda morgen even begin van meeting bespreken. 
Groet, 

@ 
Van: ~I --s.-1.2- e~ q-.1~.2~ 

Verzonden: woensdag 15 juni 2022 22:52 
Aan: I 5.1.2e 1) 

Onderwerp: Nota MEZK - Tata 

H~ 
Zie in de bij lage hard werken van de nota.** 
Ik ben tevreden in detailniveau inhoud en meer proces toelichting. 
Ik heb mijn best gedaan kort van stof te zijn, maar ook gepoogd aan wens MEZKj5.1 .2e~e voldoen in zin van proces inzicht - inhoud. 

Hoor het graag als je opmerkingen hebt, kan ook morgen even mondeling (ik ben op kantoor). Dan kan ik het ook morgen al sonderen bij BBR evt. 
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, 
w ordt u v erzocht 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 
v erzenden van berichten. 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveljk aan u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de 
afLender te melden en hel bericht te venv1Idere11 Oe Staal aa11vac1rdl geen aa11sprakel1jkhe1d voor schade, va11 welke élc11d ook, die ve1band houdt met rrsico's ve1bonden aan hel 
elektronisch verzenden van berichten. 

T hIs messa ge may contam mfonnatIon that Is not mtended tor you. Il you are not the addressee or 11 th1s messa ge was sent to you by mIstake, you are requested to mfonn the 
sender and delete the message. The State accepls no liabiity tor damage of any kmd resultr,g from the nsks inherent In the electromc lransmissIon of messages. 
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[11: 12, 17-06-2022] ._I _5_.1_.2_e _ _,I: top dit 

[11: 12, 17- 06-2022lf1.2,Î5.1.2e I: Even mocht het nuttig zijn 

[ 11:33, 17-06-2022l$.1 .2f5.1.2e I: Package dea l tactiek. Als toezegging op abc dan kunnen we 
akkoord gaan c5pl .~él-0 en 5.1 .2.i 

[11:34, 17-06-2022l4·1 .2f5 1.2e I: Nu pauzeren op deze regel en door. Later even afstemmen 
wie dit verder oppakt en anders nog even laten staan op to be d iscussed 

[11:36, 17-06-2022] _I _5_._1.2_e_~I: Goed bezig J51.2eJ. 

~ -L..:=1-=1-'--: 4-'--6:...,.,_:1::...:7_--=-0-=-6-=-2=-0=-=2=-=2~ +-'--3=-=-1 -=-6__.___5_.1_.2~e~: Ja du id elij ke I ij n ,1 ____ 5._1 _.2_.b_, _5._1._2_.g_e_n_5_. 1_.2_.1 __ ~ 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

[ 12:09, 17-06-2022l$.1.2,Î5.1.2e I: Ik heb als majors nog staan 

[12:09, 17-06-2022] _I __ 5_.1_.2_e_~I: I k wi l in ieder geval ook nog ff stilstaa$\11:ll:if 5.1 .2.g enp.1 .2.i 

[12: 12, 17-06-2022lf1.2,Î5.1.2e I: n-~,~n ~(al be,prokeï komen wij met 
tekst voorsteb)) j2.B, 5.1 .2.G en 5.1(1tfiem är'6esp roken~a~n dan 5.1.2e D 
[12: 14, 17-06-20221 I 5.1.2e I: D is niet voor mij toch? 

(12: 14, 17-06-20221 I 5.1.2e I: Gaat ovëiV .2.b, 5.1.2.g en 5.1 f·I 
[ 12: 14, 17-06-2022l$.1.2f5.1.2e lp_..,J._to_c_h_7 _________________ ~ 
12: 15 17-06-20221$.12,Î5.1.2e I: _ 5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5· 1 ·2·b, 5· 1 1 2 b 5 1 2 5 1 2 ... , . . . gen . .. 

[12: 15, 17-06-2022] _I __ 5_.1_.2_e _ _,I: Lijkt wel een andere versie 

[12: 15, 17-06-20221 I 5.1.2e I: Maar prima, als die langskomt zal ik inspreken. 

[12: 15, 17-06-20221 I 5.1.2e I: I k kan dan meteen meenemen wat ik bij□wil bespreken. 

[ 12: 16, 17-06-20221f1.2f5.1.2e 

[12: 16, 17-06-2022l$.12,Î5.1.2e 

[12: 16, 17-06-20221 I 5.1.2e 

I: Prima 

1: Thanks 

l: J5.1.2eJ is vertraagd, dus mij n andere meeting gaat uit lopen 

[12: 16, 17-06-2022l$.1.2,Î5.1.2e I: Ok geen probleem 

[12: 46, 17-06-2022] +316 1 5.1 .2e I: 1 5.1 .2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.1 lkan idd niet,1 5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.1 
voor EoP . 

[ 13: 13, 17-06-2022] _I _5_._1.2_e_~I: Sfeertje 

[ 13: 13, 17-06-2022lf 1.2f5.1.2e J: Lange zit, bedankt allen*. Op zich prima meeting, maar 
zwaartepunt zal volgende week woensdag dus liggen. Ik zal zo even uitschrijven wat de acties 
waren en we hebben afgesproken om op de mail zetten. 

[ 13: 13, 17-06-2022] _I __ 5_.1_.2_e _ _,I: Fij n, dank j e wel. 

[13: 14, 17- 06-20221 I 5.1.2e I: I k ben benieuwd. Ze zitten e~ 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1 2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i l 
5.1.2.b, 5.1 . . gen 5.1.2.i 

369159 

(13: 14, 17-06-2022] +31 6 I 5.1 .2e I: Goed overleg volgens m ij!§zullen wij nog even 
afstemmen wanneer we vanuit WJZ kunnen meelezen op nieuw concept? Na 14.30 weer 
bereikbaar evt. 

[ 13:15, 17-06-2022] .1.2 5.1.2e : Tuurlijk. I k neem je gewoon nu mee op cc, dan zie j e eea. 
We zijn best al ver snel ik. 5.1.2e had al wat tekst su esties geschreven namelijk. 5.1 .2e , wi l ï ' 
misschien helpen met formulering sowieso voor die wat evt wel kan en ook d~ .2.b, 5.1.2.g en 5.1 2.i 
wat we daar kunnen zeggen? Evt 5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i te? Of je daar iets slims op hebt? 

0077 



[13:16, 17-06-2022] +316 ! 5.1.2e I: Yes daar kijk ik graag op mee 

[13: 24, 17-06-2022] ~_5_._1.2_e_~I: I k heb voor maandag alvast een afspraak met ! 5.1.2e 1 

[13: 24, 17-06-2022] 5.1.2e I: Dank allemaal en fijn weekend:-) 

[15: 28, 28-06-2022] 5.1.2e I: Als d it is afgerond gaan we borrelen. 

[15:28, 28-06-2022] 5.1 .2e I: (Niet vandaag, maar in juli ofzo) 

[15:44, 28-06-2022] +31 6 1 5.1 .2e I: Heel goed idee haha 

[15:44, 28-06-20221 I 5.1.2e I: Ben jij nog in de cal l 
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To: 5.1.2e ) - DGMI~ 5.1.2e l@minienw.nl] ; '---l ____ 5_.1_.2_e ___ ___,I) -
DGMI 5.1 .2e minienw.nl] 
From: 5.1.2e )-DGMI 
Sent: Fri 6/17/2022 8:30:54 AM 
Subject FW: Uitgewerkte EOP reactie EZK/lenW 
Received: Fri 6/17/2022 8:30:00 AM 
EoP Term Sheet reactie TSN submission.xlsx 

Ter info. 

Van:I 5.1 .2e Il -DGMI 

Verzonden: vrijdag 17 j uni 2022~0_9_:_2_8 __ ~ 
Aan: I 5.1.2e I)' ~ 5.1.2e l@minezk.nl>; I 5.1.2e 1.1 .29 ~ 5.1 .2e l@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Uitgewerkte EOP react ie EZK/ lenW 

Ha allen, 
Dank voor de plezierige sessie gisteren en voor de nieuwe overzichtstabel. 

Ik denk dat het inderdaad goed is om in de meeting duidelijk aan te geven wat we van het huidige voorstel denken. Wat mij 
betreft, zou het goed zijn om eerst op hoofdlijnen het overall beeld terug te geven. Dan kunnen we daarna de artikelen door. 
Wellicht is het goed om TSN ook te laten starten met een introductie zodat ze wat context kunnen geven bij de teksten: waarom 
staat het er nu zoals het er staat. 

Vanuit IenW is dat beeld: 5.1.2.b en 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b en 5.1.2.g en 5.1.2.1 Daarbij wil ik ook toelichten da 5.1.2.b en 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b en 5.1.2. en 5.1.2.i 
5.1 .2.b en 5.1.2.g en 5.1 .2.1 

5.1 .2.b en 5.1.2.g en 5.1 .2.i 

~I ~~-~-----~----~bu~it_e_n~v~er~z_oe_k ______________ ~ IHet is wellicht nuttig om de artikelen die 
milieu raken wat m eer achteraan te behandelen. 

~ 

Van: 1 5.1.2e Il 1 5.1.2e l@minezk.nl> 

Verzonden: vrij dag 17 j uni 2022 0~8_:3_9 ___ ~ 
Aan: 1 5.1.20 Il -DGMI 1 5.1.2e l@minienw.nl>; 1 5.1.20 1.1.29 <I 5.1.20 l@minezk.nl> 

Onderwerp: Uitgewerkte EOP reactie EZK/lenW 

Ha~en§ 

I k heb de boel nu verwerkt in een aangepaste Excel Spreadsheet op de Sharepoint: 

5.1.21 
5.1.2i 

In column G heb ik de classificat ie 

4
ang+egeven van ons oordeel. Kij k ook goed naar met name de laatste regels: hier ben ik 

afgegaan op de aantekeningen van .1.2 omdat ik zelf aan de telefoon hing . 

Volgens m ij moeten we wel ff de druk gaan opvoeren. Voorgestelde spreeklijn: 

5.2.1 en 5.1.2.i 

Ik probeer nu nog even in een powerpointje~l __ s._2_.1_e_n_s_.1_.2_.1_~ld ie TSN bij ons neerlegt te ont leden en een constr uct ief voorstel 
te formuleren. 

Met hartelijke groet , 
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5.1 .2e 
5.1.2e 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 

M: oa;f\~ e 
E: 1 s .1.2e@fminezk.nl 
I : www.rijksoverheid.nl/ezk 

Dit ber icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber icht te 

verw ijderen. 

De St aat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van bericht en. 

This mess age may contain infor mat ion that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mist ake, you 

are requested to inform the sender and delete the mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

D~ bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u 1s toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwi1deren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van benchten. 

Th1s message may contam information that 1s not mtended foryou. lfyou are not the addressee or 1fth1s message was sent to you bym1stake, you are requested to mform the 
sender and delete the massage_ The State accepts no liabiity for damage of any kmd resultrig from the nsks inherent 1n the electronic transmiss1on of massages. 
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To: 5.1.2e 1) - DGMld 5.1.2e l@minienw.nl); 1 5.1.2e 
Cc: 5.1 .2e 1) - DGMI~ 5.1 .2e l@minienw.nl] 

1) - DGMI._~ _ _ s._1._2e_----'l@minienw.nl] 

From: s.1.2e 1) -DGMI 
Sent: Fri 6/17/2022 7: 21 :40 PM 
Subject Stand van zaken onderhandelingen EoP Tata 
Received: Fri 6/17/2022 7:21 :00 PM 
~ s.1.2e EoP. docx 
1. DGMI Nota her11king EoP.DOCX 

~, 1 5.1.2e j, 

Ter info stuur ik jullie bijgaand een nota van EZK gericht aa 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i moe en we a 
om oog t1 en: te egmnen met een gespre 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

Ik houd jul lie op de hoogte. 

Bij vragen: weet me te vinden. 

~ 
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To: 
Cc: 

f----5_.1_.2_e_.,_·_1._2_,,_'...,,__~~---""--"-'m-'--'i=nezk .nl]; 5.1.2e 
,___ ___ 5._1._2e_~_~)'~---~ @minezk.nl]; 

From: 5.1.2e )-DGMI 

n oord-hollan~d_.n_lj __ ~ 
5.1.2e )'d 5.1.2e l@minezk.nl) 

Sent: Mon 6/20/2022 9:51 :16 AM 
Subject RE: concepttekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 
Received: Mon 6/20/2022 9:51:00 AM 

5.1.1.cen 5.1.2.i 

Wij hebben vrijdag aangegeven dat wij daar als Rijk echt niks over kunnen zeggen en dat dat aan PNH is (voor zover jullie er 
iets over kunnen zeggen met al le jurisprudentie in ontwikkeling). 

Mocht je beelden hebben, laat het mij weten. 

~ 

Van:I 5.1.2e Il -DGMI 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 10:43 

Aan: I 5.1.2e 4"1 .2ft' ~ 5.1.2e l@minezk.nl>;_~5._1._2e_~~-~@~ no_o_r~d-ho11and.nl> 
cc:I 5.1 .2e Il~ 5.1 .2e l@minezk.nl>; 5.1.2e ) ~ 5.1.2e l@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: concepttekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 

Ha, 

Ik ~Q\te~.e.,;zen contact leggen met LNV. Is niet ons domein. 
Moeten jullie stikstofmensen ook nog meekijken? In feite krijgen we hier ook kip-ei denk ik. Stikstof is een landelijke opgave, 
alle partijen moeten leveren, ook Tata. En als iedereen dat netjes doet is er uiteindelijk weer genoeg ruimte. Als n iemand iets 
doet, is er ook geen ruimte. 

Van:I 5.1.2e j.1 2, 4 s.1 .2e l@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 10:40 
5.1 .2e rd-holland.nl> 
5.1.2e 5.1.2e minienw.nl>; ~l ___ 5_.1_.2_e __ ~ b. 4 5.1.2e l@minezk.nl>; ~I __ 5._1_.2_e_~ 

5.1.2e minezk.nl> 

Onderwerp: conceptt ekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 

Ha 1 5.1.2e 1, 

Z ie in de bij lage de conceptversie van het EoP (VERTROUWELIJK) . Dit is nog ambtelijke sondering en zal nog ook intern EZK 
akkoord op moeten komen en met alle partijen. 

Graag vertrouwelijke mee omgaan en alleen delen op need to k now bas is . 
Ik vertrouw hier echt even op onze goede samenwerking en relatie dat we hier secuur mee omgaan (misschien ten overvloede, 

maar we weten hoe politiek gevoelig dit dossier is) *. 

Bedankt alvast voor je reactie, ik ben benieuwd. Alle interne opmerkingen heb ik laten staan, r ichting Tata haal ik die waar nodig 
eruit. 

Paar zaken zijn met ons management vanochtend besproken en die wijzigingen ga ik vandaag nog verwerken. Deze zijn dus nog 
niet opgenomen in het laatste document. 
Opmerkingen MT waren: 

• 5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 
5.1.2.b. 5.1.2. en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.i 
5.1.2.b. 5.1.2. en 5.1.2.1 5.1.2.§.i .b. 5.1.2.g en 5 1.2 .--===================~=~;=;=::=;=================,-L _ _::___J 

1 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 
• 

1 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

• @ 5.1.2e 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.i 
5.1.2.b, 5.1.2. en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 5.1.2e 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
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5.1 .. b . 5.1 .2. en 5 1.2.i 
@ 5.1.2e , 

5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.i 
5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

1 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.1 J 

Kijk svp mee waar we dat k unnen doen en laat met me voor morgenochtend 09.00uur weten, dan kunnen we het aan Tata 
meegeven. 

We hebben nog even cont act over proces. 

Groet, 

§ 
Dit ber icht kan infor matie bevatten d ie n iet 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 ber icht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain infor mation that is not intended for you. lf you 

are not t he addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the mess age. 

The St ate accepts no liability for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic t rans m iss ion of messages. 

Dt bencht kan 11fo11Tiat10 bevatten dre met voor u 1s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u Is toegezonden. wordt u veizocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwiJderen De Staat aanvaardt geen aansprakell1khe1d voor schade. van welke aard ook. dl8 verband houdt met nsico's verbonden aan het 
elektronisch veizenden van berichten. 

Th1s messa ge may contam rnformallon that Is not Intended lor you Il you are not the addressee or 11 thIs messa ge was sent to you bym,stake. you are requested to mform the 
sender and delete the message. T he State accepts no liabiity for damage of any kind resullrig from the risks inherent In the electronic transmission of messages. 
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To: 5.1.2e noord-holland.nl]; 1 5.1.2e } .1.2t~ 5.1.2e l@minezk.nl] 
Cc: >-------~~.)~ 5.1.2e l@minezk .nl]; 1 5.1 .2e l)0~-5.-1.2-e~l@minezk.nl] 
From: 5.1.2e ) -DGMI 
Sent: Mon 6/20/2022 9:40:50 PM 
Subject RE: concepttekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 
Received: Mon 6/20/2022 9:40:00 PM 

Wil jij rijO,ouden, of kan die er wat jou betreft uit? 
Ik vond hem Tgil gedetailleerd en de meeste maatregelen zijn inmiddels afgedwongen via het VRP. Volgens mij volstaat dan de 
passage uit r ij 

Laat maar even weten. 

~ 

Van: 1 5.1.2e 1 ~ @noord-holland.nl> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:44 
5.1 .2e .1.2 5.1.2e @minezk.nl> 

5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; ~l ___ 5_.1_.2_e __ ~ b. ~~-5_.1_.2_e_~l@minezk.nl>; ~l __ 5_.1_.2_e_~ 
5.1.2e @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: concepttekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 

Ho@ 

Hierbij vast mijn reactie op concept, heb het intern bij een paar mensen nog voorgelegd: 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5. 1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

• 1 5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

• 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

• 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 5 . . 2.b. 5.1.2.g en 5.1 2.i 

5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.1 

5.1 .2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.I 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 
• I 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 
• ';=I ======================5=.=,_=2.=b.=5=. ,=.2=_=g=en=----5.-1-.2-.i--------------------, 

1 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.I 

• 1 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 

1 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1 .2.i 

l 5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 1 

5. j .2.b, 5.1.2.g en 5.1 j2. 
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Groet, 

5.1.2e 

5.1 .2e rossier Tata Steel - Omgevingsbeleid 
~-----------~ 
T (02:I?~ 06-1 5.1.2e 1 

Houtplein 33 2012 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
j 5.1.2e l@noord-hol land.nl 

Provincie 
Noord-Holland 

5.1 .2e l@minezk.nl> 

noord-holland. nl> 
5.1.2e M l' 5.1.2e minienw.nl>;~l ___ 5_.1_.2_e __ ~ b <1 5.1.2e l@minezk.n l>; ~I __ 5_._1._2e_~ 

5.1 .2e minezk.nl> 

Onderwerp: concepttekst EoP - work in progress - VERTROUWELIJK -deadline di 09.00h reactie 

Ha 15.1.2e 1, 

Zie in de bij lage de conceptversie van het EoP (VERTROUWELIJK) . Dit is nog ambtelijke sondering en zal nog ook intern EZK 
akkoord op moeten komen en met alle partijen. 

Graag vertrouwelijke mee omgaan en alleen delen op need to know basis . 
Ik vertrouw hier echt even op onze goede samenwerking en relatie dat we hier secuur mee omgaan (misschien ten overvloede, 

maar we weten hoe politiek gevoelig dit dossier is) *. 

Bedankt alvast voor je reactie, ik ben benieuwd. Alle interne opmerkingen heb ik laten staan, richting Tata haal ik die waar nodig 
eruit. 

Paar zaken zijn met ons management vanochtend besproken en die wijzig ingen ga ik vandaag nog verwerken. Deze zijn dus nog 
niet opgenomen in het laatste document. 
Opmerkingen MT waren: 

•I 5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1 .2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.1 1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 1 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 
1 

5.1 .2.b. 5.1 .2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.i 

5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

• @ 5.1.2e 5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

5.1 .2e 5 .1.2.b. 5.1.2.g en 5.1.2.1 5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2 b 5.1.2. en .1.2.i 
5.1.2.b. 5.1.2.g en 5.1 .2.1 

5.1.2.b, 5.1 .2. en 5.1.2.i 

5.1 .2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 
5.1.2.b, 5.1.2.g en 5.1.2.1 

5.1.2.b, 5.1.2. e n 5.1.2.i 
5.1 .2.b, 5.1 .2.g en 5.1.2.i 

5.1.2.b, 5.1.2. g en 
svp mee waar we oen en laat met me voor morgenochtend 09.00uur weten, dan kunnen we het aan Tata 

1 
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We hebben nog even contact over proces. 

Groet, 

@ 
Dit ber icht kan infor matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber icht te 

verw ijderen. 

De St aat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mist ake, you 
are requested to inform the sender and delete the mess age. 

The State accepts no liabi lity for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the elect ronic t rans m iss ion of messages. 
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To: s.1.2e J.1.2ïb•~ 5.1.2e l@minezk.nl]; 1 5.1.2e 1~ s.1.2e l@noord-holland.nl] 
From: s.1.2e b -DGMI 
Sent: Tue 6/21/2022 6:39:10 AM 
Subject FW: Brief Dorpsraad Wijk aan Zee inzake Tata Steel / EoP 
Received: Tue 6/21 /2022 6:39:00 AM 
20220620 Brief Dorpsraad Wijk aan Zee inzake Tata Steel.pdf 

NB: Ik had gehoopt dat deze brief nog een aantal handvatten zou bieden voor herijking EoP. Maar volgens mij hebben we alles 
wat hier staat al zoveel mogelijk gecovered. Of hebben jullie op basis van deze brief nog inzichten die zouden moeten leiden tot 
nieuwe WHEREAS'es? 

Van: 1 5.1.2e Il -DGMI 
Verzonden: dinsdag 21 jun i 2022 06:42 
Aan: 1 5.1.2e Il -DGMI ~-5-.1-.2-e-~@minienw.nl>; 5.1.2e l -DGMI 5.1.2e @minienw.nl>; 

1 5.1.2e b- DGM I 5.1.2e @minienw .nl>.,._ ____ s_.1_.2_e ___ --1 5.1.2e @minienw .nl>; 

s.1.2e I DBO 5.1.2e @min iern~w~. n~l~>
4
· ____ s_._1._2e ___ ..,---..i...:::...:=..:::...J-, __ s_.1_.2_e __ __J@m i nienw. n I> 

ccj s.1.2e jDGM I s.1.2e @minienw.n l ~---s_.1_.2_e ___ ~ 
Onderwerp: FW : Brief Dorpsraad W ij k aan Zee inzake Tata Steel 

Ter info. 

Wij zullen op basis van de brief een aantal QenA's opstellen. 
Ook is het handig om straks in de voorbespreking even stil te staan bij de belangrijkste punten van de Dorpsraad en de manier 
waarop we hiermee willen omgaan. 

Van:I 5.1.2e ~ 5.1.2e l@gma il.com> 
Verzonden: dinsdag 2 1 juni 2022 00 :04 
Aan: 5.1.21 minienw.nl> 

r=Cc::Cc.:..: '-__ s._1_.2_e __ _J.L.·--=D-=Gc:..M:.:.:...I __ s_._1._2_e _ _.,,......:mc:..:..::inc.:.:ic::e..:..:n-=.:w:..:..:..:.:nl>; Dorpsraad W ijk aan Zee <dor sraadwïkaanzee mail.com>; 

L..------~s_._1._2e ________ J>ioi:..J:o.:m.:.:.::a.:.:.il:.:.cc:::o.:.:.:.m>; rrueJI 5.1.2e 15.1 .2e l@trissewind.nu>; 5.1.2e 
5.1.2e waterbear.com> 

Onderwerp: Brief Dorpsraad Wijk aan Zee inzake Tata Steel 

Geachte mevrouw Heijnen, 

Zoa ls vanavond besproken t ussen de l 5.1 .2e I eq 5.1.2e jvan de Dorpsraad W ijk aan Zee ontvangt u midde ls deze 

mail ons standpunt. Kamerleden zullen morgen van ons een afschrift van deze br ief ontvangen . 

Namens de Dorpsraad W ijk aan Zee 

M et vr iendelij ke groet , 

5.1.2e 

369301 0085 



369802 

Dorpsraad Wiik aan Zee 
Wie waakt, winl 

Aan Staatssecretaris V. (Vivianne) Heijnen 

Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Hare Excellentie, 

In uw brief van 15 juni jl. informeert u Kamerleden over de tussenresultaten en voortgang op 
het p lan van aanpak "Naar een gezondere leefomgeving in de Umond: aanpak voor het 
beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland" en actualiteiten 
met betrekking tot de milieusituatie rond Tata Steel in algemene zin. 

In deze brief vraagt De Dorpsraad Wijk aan Zee de Staatssecretaris aandacht voor: 

Het valideren van aannamen en conclusies bij onafhankelijk expertdeskundigen (,en 
onafhankelij k is "niet in opdracht van Tata Steel) en de OD; 

Daar waar onderzoeken nog lopen of niet beoordeeld zijn door OD en externen, niet 
vooruit te lopen door alvast conclusies te trekken; 

Het feit dat er geen onafhankelij ke onderzoeken en daarmee resultaten bekend zijn 
over het effect van het Groenstaalplan op de gezondheid en leefomgeving; 

Oog te hebben voor het gegeven dat het Groenstaalplan een belofte en een 
bedrijfsplan is van Tata Steel. De focus l igt op de optimalisatie van de bedrijfsvoering 

en winstmaximalisatie. Het Groenstaalplan is een belofte zonder feitelijke 
onderbouwing en deadlines voor sluit ing van de oude fabrieksinstallaties (een groot 
deel van de oude fabrieksinstallaties sclhijnt onderdeel te blijven van het Groen Staal 
plan en sluit nooit). 

Het feit dat de productie en daarmee de vervuiling en impact op gezondheid, milieu 
en klimaat nog altijd kan toenemen omdat Tata nog niet aan het plafond zit. 

Bij reducties worden percentages genoemd in de Road map plus, terwijl er geen 
concrete en navolgbare meetresultaten aan ten grondslag liggen. De 
emissieregistratiewaarden {en baselinewaarden) van Tata blijken in de praktijk niet 
altijd te kloppen. 

Het tot uitvoering brengen van de aangenomen moties; harde voorwaarden, 
gezondheidswinst gekoppeld aan subsidieverlening. Het VTH stelsel is niet geschikt 
als harde voorwaarde, de tools die VTH beschikbaar heeft {LOD's, handhaving etc. 
geven het bedrijf nog te veel ruimte om door te gaan met vervuilen). 

Secretariaat Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee 
p/a Neeltje Snijdershof 46 • 1949 BS Wijk aan Zee 
www.wijkaanzee.org - Inschrijving KvK onder nummer: 41223684 
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Inwonersparticipatie waarbij er werkelijk nog ruimte is om besluiten te beïnvloeden 

en gezondheid echt te borgen (niet alleen op papier}. 

De Dorpsraad wil niet de indruk wekken dat alle stappen, die nu worden gezet of waar een 
voornemen toe is, niet goed zijn. Onze ervaring is dat deze stappen pas worden genomen na 
zoveel jaren strijd van de Dorpsraad en anderen met ons. Nu is er beweging. Te denken aan 
de windschermen of een vergunning die naar beneden wordt bijgesteld. 

Het zijn jaren geweest, waarin wij continu onze gezondheid en de schade aan de 
leefomgeving onder de aandacht hebben moet en brengen. Dit door incidenten te melden en 

rapporten te analyseren. Vervolgens een verweer op te bouwen aan de hand van feiten die 
het tegendeel bewijzen. We hebben vele overleggen gevoerd bij lokale, provinciale en 

rijksoverheid en de OD als uitvoeringsorgaan. Helaas hebben we ook juridische procedures 
moeten aanspannen en vrezen dat we dat in de nabije toekomst weer moeten doen. Het 
behartigen van het belang van de gezondheid in de IJ mond is voor vele van ons als een 
tweede baan geworden. Onze constateringen blijken veelal ook nog eens terecht. 

De meest recente gezondheidsmonitor van de GGD bevestigt wederom dat wij ons terecht 
zorgen maken. Met klem willen wij u vragen om nu uw rol te pakken en ons als inwoners te 
beschermen door zorg te dragen voor een gezonde leefomgeving. Dit begint door niet meer 

te vertrouwen op de uitkomsten van de niet onderbouwde belofte van Tata Steel. Maak niet 
de fout door u volledig te richten op het bedrijf (sbelang) van Tata Steel. Wij vragen u met 
klem om de conclusies die Tata Steel zelf trekt, niet als die van uzelf te presenteren. Trek uw 
eigen conclusies op basis van feiten waarvan u kunt stellen dat deze juist zijn doordat 
onafhankelijk deskundigen deze hebben getoetst. Als inwoners willen wij daarop kunnen 
vertrouwen. 

Daarnaast vragen wij nadrukkelijk om de regie op het dossier Tata Steel te intensiveren. Dit 
door als Rijksoverheid uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de 
bestuur lijke drukte vermindert en er een situatie ontstaat waarbij ontschot werken mogelijk 
wordt en de daadkracht van de overheid vergroot. Het Tata Steel dossier heeft belangen 

vanuit economisch, milieu/klimaat en gezondheidsperspectief en staat op agenda van zowel 
de lokale, provinciale en Rijksoverheid. 

Het is belangrijk om in een dossier waar zo'n grote druk op staat als overheden samen te 
werken en de schotten tussen beleidsgebieden en verschillende overheden los te laten. Wij 
missen bijvoorbeeld VWS in dit dossier. Een aanpak als het Randstad Urgent (2007) zou 

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Pagina 2 van l O 
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wellicht een aanpak kunnen zijn. Eerder is bewezen dat een dergelijke aanpak werkt. Daarbij 

is het inmiddels twee voor twaalf daar waar het gaat om: 

Het tot uitvoering brengen van @en drietal moties (bijlage 1) die all@ drie wijzen op 

het concreet maken van afspraken met betrekking tot de volksgezondheid; 

Het komen tot harde voorwaarden die worden gesteld aan Tata Steel met betrekking 
tot het verkrijgen van financiering, de voorwaarden die aan de vergunningen worden 

gesteld en daarmee aan de voorkant een situatie te creëren die het de 0D mogelijk 
maakt om haar werk goed te doen. 

De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uitziet 1 januari 2023 van kracht. In aanloop 

daarnaartoe hebben wij de verwachting dat er al wordt gehandeld indachtig deze wetgeving. 
De Dorpsraad constateert dat we met elkaar niet hoger lijken te komen dan de eerste trede 
van de participatieladder. We worden slechts geïnformeerd. Veelal vindt dit pas plaats op het 
moment dat er geen effect meer op de besluitvorming kan plaatsvinden. Nu staan we 
inmiddels aan de vooravond van het moment waarop de vergunningen aan Tata Steel 
moet en worden verleend en er heeft geen part icipatietraject plaatsgevonden. De Dorpsraad 
heeft grote zorgen: 

De overheid heeft geen onafhankelijke onderbouwing van het effect op de 

gezondheid en leefomgeving van het Groenstaalplan (met betrekking tot stof, stank 
en geluid); 

De overheid weet niet wat grootste bron van de huidige emissies is. Het gat (Tata 

Steel versus RIVM) is nog niet verklaard; 

De overheid heeft geen beeld bij de nieuwe configuratie van fabrieken en noch een 
(vrijwillige) M.E.R. over het gehele bedrijfsterrein. 

Zonder een feitelijke en door onafhankelijke deskundige gegeven onderbouwing aan 
inwoners is een eerlijk participatieproces niet mogelijk. Het zou namelijk betekenen dat 
inwoners niet in staat worden gesteld om keuzes te maken en te kunnen overzien wat dat 

voor hen betekent. 

Een logische stap kan zijn dat de overheid voornemens is om daarom in een (te) kort 
t ijdsbestek toe te werken naar een convenant met belanghebbenden. Maar een convenant 
kan het effect hebben dat inwoners geen rechtsmiddelen meer kunnen inzetten om in 

verweer te komen tegen {voor)genomen beslu1iten. Vanuit ons perspectief is dat niet zoals de 
Omgevingswet met betrekking tot participatietrajecten kan worden uitgelegd. De vraag die 
zich aandient is hoe kan er nu nog een zorgvuldig participatie traject plaatsvinden? 
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In uw brief noemt u een aantal zaken waarvan De Dorpsraad meent een aanvulling te 

moet en geven. 

Voortgang actielijn vergunningen 

Gezamenlijk met de 0D hebben wij geconstateerd dat de samenhang tussen de huidige 

vergunningen ontbreekt. De overheid zegt ons dat deze vergunningen Tata Steel de ruimt e 
geeft om te doen wat ze altijd al doet. Er is zeer beperkt ruimte om de vergunningen aan te 
scher pen. 

Waar de overheid aan voorbij gaat, is het gegeven dat Tata Steel jarenlang onjuiste of geen 
adequate informatie verstrekt. De vergunning is momenteel gebaseerd op de door Tata Steel 
opgegeven emissieregistratiecijfers die veel te laag zijn. Tata Steel stoot daadwerkelijk veel 
meer uit. Dit leidt t ot de vraag of Tata Steel binnen de verleende vergunning werkt. Deze 

stelling baseren w ij op informatie die ook bij u bekend is. Waaronder: 

Sinds maart maken de camera's van Frisse Wind de vele incidenten met uitstoot voor 
iedereen zichtbaar. Incidenten die veelal n iet worden geregistreerd door Tata. In de 
ZZS rapportage wordt Tata Steel nu niet voor niks door de 0D verzocht om inzicht te 

geven in de ZZS emissies van de incidenten en ongewone voorvallen; 

De daadwerkelijke PAK-uitstoot (en zware metalen) van Tata Steel is tot op heden 

nog steeds onbekend 
• Tata Steel heeft de verkeerde PAK-jaarvrachten opgegeven; 

• Het gat tussen de metingen van het RIVM en de opgegeven emissies door 
Tata Steel is niet verklaard. Dus is de daadwerkelijke uitstoot nog onbekend; 

• Diffuse uitstoot en incidenten zijn niet meegerekend bij het vaststellen van de 
emissiecij fers. Gezien onze eigen waarnemingen gaat het hier om een hoge 
uitstoot die nog meegerekend moet worden. 

Het roept de vraag op of Tata wel de juiste emissiecijfers aanlevert voor stoffen zoals 
stikstof, CO2, zwaveloxiden; 

Er is nog geen overeenstemming wat de grootste PAK-bron is. Kennelijk mag Tata 
Steel dat ze lf bepalen van de overheid. Tata Steel geeft aan dat het de Sinterfabriek 
is, daar waar het RIVM het wijt aan de cokesfabrieken en de verwaaiing en in het 
onderzoek van het RIVM komt noch de Sinterfabriek en koudbandwalserij voor. De 
0D gaat, zonder dat de onafhankelij k deskundigen dit bevestigen, mee in de lijn van 
Tata Steel. Daarbij past de opmerking dat Tata Steel de vrijheid heeft om zelf de 
bronnen te bepalen in het vermijdings- en reductieprogramma en dat het onderzoek 
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bij de cokes2fabriek nog niet is uitgevoerd. Uit het RIVM-onderzoek (2022) bleek de 

daadwerkelijke uitstoot van verschillende PAKsen zelfs tot een factor 1000 hoger dan 
de emissieregistratiegegevens van Tata. De discussie hierover is nog niet beëindigd; 

Volgens Tata is 2500 kg PAK-uitstoot gehalveerd tot 1250 kg. Dit is echter alleen op 
basis van informatie van Tata Steel. Dit staat in een rapport van TAUW dat in 
opdracht van Tata Steel onderzoek heeft verricht. Dat rapport is tot op heden nog 
niet openbaar, noch de OD heeft het ontvangen, ook is het niet getoetst door 

onafhankelijk deskundigen. U bent dan ook voorbarig met het informeren van de 
Tweede Kamer door de halvering te presenteren als feit. 

De vraag die zich heeft aangediend hoe het mogelij k is dat negen jaar na het 

aanbrengen van het doekfilter in de rookgasreiniger bij de Sinter (2013), blijkt dat bij 
deze fabriek de PAK-uitstoot onverminderd hoog is. Dit doek is beloofd als grote 

verbetering. Nu blijkt dit niet waar en het komt negen jaar later aan het licht. 

Nergens zien wij aandacht voor het geluidsniveau. Het geluidscontour van Tata Steel 

ligt nu midden in het dorp Wijk aan Zee. Daar waar het niveau terug zou moeten naar 
de WHO-norm, gaat Tata Steel nu uit van het verhogen van het gelu idsniveau en 
wordt er in de plannen geen rekening gehouden met het terugdringen van het geluid 
naar de rand van het Tata Steel terrein . 

Geurbesluiten 

Wij merken hierbij op dat inwoners nog steeds in de omstandigheid leven dat ondanks dat de 
overheid dus weet dat inwoners zich terecht zorgen maken, ze weet dat Tata ook niet 
adequaat registreert. Toch worden inwoners door de overheden continu gemotiveerd om te 
melden bij de verschillende loketten. Dat is dan om aantoonbaar te maken dat inwoners 
'echt last hebben' en het helpt bij het opvoeren van de druk, wordt inwoners voorgespiegeld. 
Dat melden mogen zij doen bij de OD met minimaal 10 mensen binnen een uur met 

eenzelfde type melding. Dat geldt ook voor de nacht. Alsof de overheid niet weet dat het al 
jaren helemaal mis is in de IJ mond of is het laten melden een manier om inwoners rustig te 
krijgen doordat ze ervaren dat er iemand bij de OD naar ze luistert? 

Voortgang actielijn verankeren en monitoren acties uit Roadmap+ 

U geeft aan dat Tata Steel verschillende project en conform planning uitvoert en dat de 
komende tijd moet blijken of met het uitvoeren van de verschillende maatregelen ook de 

aangekondigde(emissie) reducties worden bereikt. U bent daar positief over. 

Wij verwijzen naar onze eerdergenoemde onderbouwing. Er is geen basel ine die maakt dat 
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hardgemaakt kan worden dat er reducties worden bereikt, de discussie over de 
daadwerkelijke uitstoot is nog niet afgerond en er is nog een verschil van inzicht over de 
grote veroorzaker. Er is dan ook vanuit ons perspectief geen reden om nu een waarde toe te 

kennen aan de voortgang. 

Ontstoffings- en DeNOX-installatie 

U legt hierbij geen relatie met het feit dat Tata Steel veel meer stikstofoxide en stof mag 
uitstoten dan de nieuwste normen voorschrijven. Dat komt doordat zij oudere installaties 
heeft staan. 

Afzuigkappen Hoogovens 

Tata Steel heeft aangegeven in overleggen met de Dorpsraad dat het geluid voor inwoners 
toe zal nemen en er saldering plaatsvindt op het bedrijventerrein. Een zorgelijke 
ontwikkeling, dat het verbeteren op het bedrijventerrein ertoe kan leiden dat het voor 
omwonenden verslechtert en er zelfs meer gelruid komt. U heeft daarvoor geen aandacht in 
uw schrijven. 

Voortgang actielijn monitoren en meten directe effecten in de omgeving 

Het meten van effecten zowel op het bedrijventerrein van Tata Steel als in de nabije 

omgeving moet een betrouwbaar beeld geven. Dus ook: 

Dus ook de meetresultaten van de diffuse bronnen en incidenten meewegen; 

Het meten op het bedrijventerrein moet meer omvatten dan alleen aan de pijp 

meten aangezien dit een selectief beeld geeft. 

Meetstation Bosweg 

U geeft aan dat de uitstoot bij windrichting Wijk aan Zee beter in beeld gebracht is. Wij 
brengen al lange tijd onder de aandacht dat er direct naast cokesfabriek2 aan de 
Reyndersweg op het reeds aanwezige meetpunt een uitbreiding moet komen met o.a. PAK 
(BAP} wat een belangrijke zorg is gezien het hoge aantal mensen met longkanker. Immers het 
is lögisch öm zö dicht rMgëlijk bij dë brön te meten alsmede richting Wijk aan Zee. Dan is 

sprake van een dekkend netwerk aan meetpunten. 
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Richtlijn Industriële Emissies 

Het advies van de Europese Commissie met betrekking tot de RIE zal niet op korte termijn tot 
een aanpassing leiden. U schetst hier een gewenst toekomstbeeld. Het is zorgelijk dat tot die 
tijd Tata Steel en u als overheid blijft refereren aan normen d ie zijn opgesteld om tegemoet 
te komen aan de s1taalfabrieken in de armere Oost-Europese landen. Nederland is niet voor 

niets: door Europa op de vingers getikt. Normeringen zijn belangrijk, maar de data over de 
gezondheid van inwoners tonen een harde werkelijkheid aan. 

Tot slot 

Wij constateren dat de overheid uit het oog is verloren dat het Groenstaalplan gaat over het 
bedrijf Tata Steel wat een maximaal bedrijfsresultaat wil én aan de klimaatdoelstellingen wil 
voldoen omdat het anders failliet gaat. De overheid neemt het strategisch bedrijfsplan 

(Groenstaalplan) van Tata Steel en de weg daar naartoe (Roadmap plus) voor waaraan, daar 
waar de onderbouwing ontbreekt en Tata Steell niet de juiste informatie geeft over de 
huidige situatie. 

Het feit dat de overheid het Groenstaalplan niet heeft laten onderzoeken door 
onafhankelijke deskundigen op effect voor de gezondheid en leefomgeving maakt dat niet de 
goede keuzes kunnen worden gemaakt en de overheid haar eigen keuzes niet legitimeert en 
daarmee de indruk wekt dat zij zelf onderdeel is geworden van het probleem nu zij zich zo 

laat leiden door Tata Steel. 

De vraag die zich inmiddels opdringt is, kan de overheid aangeven wat de reden is dat zij de 
impact van het (tijdelijk) sluiten/krimpen van een Tata niet onderzoekt in relatie tot de 
noodzakelijke ruimte voor andere sectoren? Wij denken daarbij ook aan woningbouw en 
boer,en. Ook energiebeschikbaarheid, beperkte mankracht en de milieu- en 
klimaatproblematiek zijn belangrijke factoren naast het oplossen van de 
gezondheidsproblematiek. Het geeft Nederland een enorme opluchting als de productie van 
Tata (tijdelijk) vermindert vanwege voorgaande argumenten. Er ontstaat weer ruimte 
wanneer Tata aantoont dat de impact op de leefomgeving en de gezondheid van 
omwonenden nihil is omdat zij binnen haar eigen bedrijfsterrein werkt. 
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Wij nodigen de staatssecretaris uit voor een gesprek om met de Dorpsraad en andere 
b@langh@bbend@n nad@r in gesprek t@ gaan. 

Namens de Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee 

Hoogachtend, 

5.1 .2e 

Namens Gezondheid op 1 

5.1.2e 

Namens Stg. Frisse Wind.nu 

~ 1 5.1.2e 

Namens Stichting IJmondig 

5.1.2e 
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Bijlage 1: Uitvoering aangenomen moties 

Leijten/van Raan : geen nieuwe subsidierelaties zonder harde afspraken over 
gezondheidswinst 
Van der Lee/Thijssen: geen subsidiebeschikkingen afgeven die kunnen leiden tot 
bestendiging van schade aan de volksgezondheid 
Hagen/Boucke: over onderzoek naar gevolgen voor gezondheid en milieu van de 
waterstofroute 

Kamerbrief l&W aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata ( 1 dec 2021): 

Onderzoek effecten waterstofroute : Het Ministerie van lenW zal, in samenspraak met de provincie 
Noord- Holland, een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de in de 
haalbaarheidsstudie12 van 1 5.1 .2e I beschreven waterstof- route op milieu en gezondheid. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de motie van de leden Hagen en Boucke. Om voldoende gegevens te hebben 
om het onderzoek te kunnen starten, moeten de plannen door Tata Steel verder worden uitgewerkt. Aan 
Tata Steel is gevraagd deze uitwerking spoedig te starten en de voor dit onderzoek benodigde gegevens 
te delen. 

Uit onderstaande brief (15-6) blijkt echter dat Tata nog altijd niet de uitstoot van PA Ks en 
zware metalen van de nieuwe fabrieksinstallaties heeft aangeleverd. Dit had al lang moeten 
gebeuren. Dit is nodig om de gezondheidseffecten onafhankelijk te kunnen beoordelen. 

Briefl&W (15 j uni 2022) 
Voortgang actielijn effecten waterstofroute op milieu co gezondheid. 
"De inzel van deze actie is erop gericht om de eITeetcn van de waterstofplannen van Tata Steel op de gezondheid 
en het milieu onafüankelijk en transparant in beeld te brengen. Dit onderzoek is in de afgelopen periode 
voort>ereid. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren* is meer infonnatie nodig van Tata Steel over de 
milieuprestaties van de toekomstige installaties . Deze infonnatic is op dit moment nog niet beschikbaar. Naar 
verwachting ontvangt mijn min.iste1ie voor de zomer van Tata Steel een document mei meer infonnaûe over de 
beschikbaarheid van informatie . lk zal di t document via de website van het ministerie openbaar maken." 

In de brief staat ook het volgende: 
Voor de zomer ontvangt u van de minister van Economische Zaken en Klimaat, nog een brief over hoe het 
kabinet de maatwerkafsf)raken met de grootste industr·iële uitstoters w il realiseren. Tn die brief wordt ook 
ingegaan op de voortgang van de "crduurzamiogsplannco ,,an Tata Stcd YOOr gmcnc staal1n-oductic in de 
IJ mond en de huidige ilntensieve inventarisatfo-fase voor mogelijke ondersteuning daarvan. 

*Bijkomende vraag is wie de gezondheidseffecten gaat onderzoeken (dit is niet het RIVM!). 

Het is evenmin duidelijk of en wanneer de schadelijke oude installaties sluiten. Tata wil zich 
niet committeren aan de eigen gestelde deadlines voor sluiting van de cokesfabrieken en 
hoogovens. Groenstaal kan nog jarenlang duren en de vervuiling blijft doorgaan met de oude 
fabrieken die soepele normen hebben gekregen omdat ze te slecht onderhouden zijn. 
Bovendien, bij gel ijktijdig 111 bedrijf zijn van oud en nieuw betekent dit een toename in 
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schadelijke uitstoot met negatieve gevolgen voor gezondheid (fijnstof, zware metalen, PAKS), 
klimaat (C02) en milieu (NOx) 

Wanneer info over het totaal aan (oude en nieuwe) fabrieksinstallaties en de 
gezondheidseffecten hiervan ontbreekt is het echter onmogel ijk om met Tata 
subsidieafspraken te maken met !harde voorwaarden voor gezondheid. 

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Pagina I O van l O 
p/a Neeltje Snijdershof 46 -1949 BS Wijk aan Zee 
www.wijkaanzee.org - Inschrijving KvK onder nummer: 41223684 

0086 



To: 
d s.1.2e b 
Cc: 

5.1.2e DG M.--'--'-'--'I ..___s_.1_.2_e_.......,__"----'-'----'--'--'--''---i ,'--'--'--'--"L'-..L...--s_.1_.2~e _ _,~noord-holland. nl]; '----1 __ s_._1._2e _ ______, 
5.1.2e min .nl]; 5.1. 5.1.2e minezk.nl] 

5.1.2e . van den ( 5.1.2e minezk.nl] 
Fro~ ~1 .~ .1.2 
Sent: Tue 6/21 /2022 7:59:29 AM 
Subject RE: vertrouwelijk - laatste versie rode passages - input morgen voor 10h 
Receiwd: Tue 6/21 /2022 7:59:32 AM 
Conceptteksten EoP 2022 - 21-06 - vertrouwelijk - rood .docx 

Ha, 

I k heb de laatste versie, die ik voornemens ben rond 10-10.30h naar Tata te sturen, in de bijlage opgenomen. 
5.1 .2e doe jij nog check op rowD 
5.1.2e , k ij k j ij nog naar gist eren besproken passages? 

Bedankt! 
Gr@ 

Van: ~l __ s_.1_.2_e __ ~I)- DGMI ~~_s_._1.2_e_~l@minienw.nl> 
Verzonden: maandag 20 juni 2022 22:48 
Aan: 5.1 .2e .1.2 5.1.2e @minezk.n l>; 

5.1.2e @minezk.nl>; 5.1 .2e 

Onderwerp: RE: vertrouwelij k - laatste versie rode passages - input morgen voor 10h 

Dank voor het document en alle voorbereidingen. 

~ ___ s_.1_.2_e ___ ~ll 

Hierbij de aanvullingen. Ik heb ze gebaseerd op een voorzet die l5.1.2el heeft gedaan. Die staat inmiddels in het portal. Maar ik 
heb er her en der nog wel iets aan gewijzigd om het weer wat meer onze kant op te buigen. 
l 5.1.2e 1, als j ij nog een blik wilt werpen hierop, dan is dat welkom. Je kunt dan specifiek naar mijn tekstvoorstellen kijken (zijn er 
niet zoveel). Voel je vrij om aan te scherpen waar nod ig. 

Van: I 5.1.2e l1.2~ 4 5.1 .2e l@minezk.nl> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:57 
Aan: 5.1.2e 5.1.2e noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e l@minienw.nl>; ._l ____ s_.1_.2_e ___ __,I) 

5.1.2e minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e minezk.nl> 

Onderwerp: vertrouwe lijk - laatste versie rode passages - input morgen voor 10h 

Ha, 

Zie in de bijlage laatste document t .a. v rode/ moeilijkere passages concept EoP. 
Voornemens deze, met aanvullingen IenW/PNH morgen (voor zo ver als mogelijk!) rond 10uur naar Tata te sturen. 

5.1.2e , laten wij nog even bel len over aantal blauwe passages straks alsjeblieft. Ik probeer je rond half 6 te bellen. 
5.1.2e , kan j ij in d it document jouw toevoeg ingen met 15.1.2e I zetten? 
5.1.2e , kijk svp wat lukt, hoe m eer nu lukt, hoe construct iever straks de gesprekken woensdag met Tata zijn. 

Wij hebben ook nog paar interne vragen uitstaan bij ons waterstofteam/ PIDI team, ik hoop voor 10 uur van hen morgen reactie, 
en anders wordt er een voorbehoud gemaakt . 
Ik moet bijv. ook nog FEZ(financ iële afdeling) hierover spreken, dat doe ik dinsdag na aanlevering aan Tata . 
Groet, 

Dit ber icht 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 ber icht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
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ook, die verband houdt met r isico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This mess age may contain information that is not intended for you. lf 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 mess age. 

The State accepts no liability for dam age of any kind result ing from the 

r isks inherent in the electronic trans m iss ion of messages. 

D~ bencht kan 11formatie bevatten die met voor u 1s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievellIk aan u Is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de 
af7ender te melden en het bericht te verw11deren Oe Staat aanvaard! geen aansprakei1Jkhe1d voor schade van welke aard ook, die verband houdt met nsJCo's velbonden iian het 
eleklromsch ve1Lenden van be1Ichten. 

This messa ge may conlain rnformation !hal Is not rntended for you lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you by mIstake, you are requested to inform the 
sender and delete the massage_ The State accepts no lIabiity for damage of any kmd resu1t11g from the risks inherent In the electronic transmission of massages. 

Dit bericht kan infonnatie 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 messa.ge may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this messa.ge was sent to you by mis take, you 
are requested to inform the sender and delete the messa.ge. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messa.ges. 

IJIt bencht kan informatie bevatten die met voor u IS bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dIt bericht abusIevel1k aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verw1Jderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die verband houdt met risico's velbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

ThIs messa ge may contam InformatIon that Is not rntended for you. lf you are not the addressee or 11 thIs messa ge was sent to you by mistake. you are requested to mform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no l10biity for demage of any kmd result11g from the risks inherent In the electromc transmiss1on of messages. 
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