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Open brief inzake Milieuhinder Tata Steel / Harsco

Aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland,

De gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten treden ook op het gebied van milieuhinder in de
IJmond gemeenschappelijk op. In het kader hiervan kwamen wij op 22 januari 2019 bijeen in de
IJmondcommissie. Tijdens deze bijeenkomst bespraken wij de stofoverlast, grafietregens en
ontsnappingen van gele wolken veroorzaakt door staalverwerker Tata Steel en zijn contractant Harsco.
Middels dit schrijven uiten wij, als vertegenwoordigers van de inwoners van de IJmondgemeenten,
onze zorgen hieromtrent en doen wij een oproep om het oplossingsproces te bespoedigen en in te
zetten op intensievere communicatie en betere informatievoorziening richting alle belanghebbenden.
Wij constateren dat er een aantal stappen is gezet om de milieuhinder zoveel mogelijk te voorkomen
en te beperken, en dat er wordt gewerkt aan een blijvende oplossing: een gesloten systeem (hal) bij
Harsco. Daarentegen constateren wij tevens dat de milieuhinder tot op heden niet is afgenomen en
rekening moet worden gehouden met een tijdspad van anderhalf jaar voor de realisatie van de hal. Op
basis van deze constateringen kan gesteld worden dat, ondanks de inspanningen van verschillende
belanghebbenden, tot dusver weinig vooruitgang is geboekt in het verminderen van de milieuhinder.
Daarmee staat de leefbaarheid van onze gemeenten nog steeds onder zware druk. Wij roepen u
daarom op de toepassing van milieuhinder wegnemende maatregelen te intensiveren en te versnellen.
Wij constateren dat de communicatie over de milieuhinder en de ontwikkelingen hieromtrent als
gebrekkig wordt ervaren. Daarom roepen wij u op in te zetten op intensievere communicatie en betere
informatievoorziening richting alle belanghebbenden. Ook wij, raadsleden van de IJmondgemeenten,
hebben hier behoefte aan om de belangen van de inwoners van de IJmond optimaal te kunnen
waarborgen.
Tata Steel is een economische motor van de IJmond en dat willen wij graag zo houden. Daarentegen
zijn wij, als gemeenten, verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze inwoners.
Ondanks het feit dat wij onszelf niet kunnen rekenen tot het ‘bevoegd gezag’ nemen wij als Raden
onze rol zeer serieus, en roepen derhalve u op tot actie om de gezondheid en leefbaarheid van de
gehele IJmond te waarborgen. Dit zodat er een gezonde balans wordt gecreëerd tussen de menselijke
maat en economische activiteiten.

In afwachting van uw (re)actie verblijven wij,

Hoogachtend,

De fracties van de gemeenteraden van Velsen, Heemskerk & Beverwijk
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