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Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 14:30
Aan:  

CC:
Onderwerp: RE: Kernteam Industrie en gezondheid

 
  

 
Bestuursplatform (BPF NZKG) – Serge Ferraro 
Dit is het centrale platform waar integraal de ontwikkelingen van de industriële zone NZKG worden besproken. Het 
platform bestaat uit de IJmondgemeenten, Zaanstad, Amsterdam, provincie, Ministerie EZK/BZK en bedrijven Tata, 
Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Zaanstad Maakstad. Parallel is een ambtelijke projectgroep/adviesteam 
met dezelfde samenstelling van partijen. De basis begon bij economie, doch is breder geworden. Energietransitie 
werd te groot om binnen dit platform te handelen, dus daarvoor is een nieuw bestuursplatform Energietransitie 
(NZKG ET) in het leven geroepen. Soms lijkt NZKG ET autonoom te acteren, doch de afspraak is dat het BPF ET 
adviserend is aan het BPF NZKG.  
 
BPF NZKG ET – Nevin Özütok 
Een apart platform over energietransitie voor NZKG met dezelfde samenstelling van partijen als het BPF NZKG,  

 Het bestuurlijk overleg wordt ondersteund door een ambtelijk 
adviesteam. Inhoudelijk staat de vraag centraal om de energietransitie te begeleiden naar een duurzame toekomst. 
Dus doelen halen van het klimaatakkoord voor CO2-reductie. Beverwijk heeft zich sterk gemaakt dat gezondheid en 
leefbaarheid in de omgeving IJmond randvoorwaardelijk zijn voor de verduurzamingsopgave. Op 15 september is de 
cluster energie strategie (CES) NZKG opgeleverd. Op dezelfde dag kwam de tijding dat Tata kiest voor de zgn 
waterstofroute. Dat betekent dat de CES aangepast moet worden. Medio januari 2022 moet het addendum CES 
bestuurlijk afgetikt worden.  
 
Versnellingstafel elektriciteit NZKG (ambtelijk) 
De vraag naar energie stijgt harder dan de netbeheerders kunnen bijbenen. De provincie heeft een Taskforce 
Energie-infra in het leven geroepen. Samen met de netbeheerders wordt gezocht naar oplossingen voor 
netcongestie. Dat is een additioneel probleem naast de CES. Beverwijk zit niet actief aan tafel bij deze 
versnellingstafel of de Taskforce. Deels door ontbrekende capaciteit. De versnellingstafel rapporteert aan het NZKG 
ET.  
 
Versnellingstafel waterstof NZKG (ambtelijk) 
Waterstof wordt gezien als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de economie en als essentieel 
onderdeel voor schonere staalproductie. Probleem is dat er veel meer waterstof nodig is (550 kton) in NZKG, dan er 
kan worden geproduceerd (150 kton) in NZKG. De rest moet aangevoerd via een landelijke en regionale backbone. 
Daarnaast wordt import per schip overwogen. De versnellingstafel onderzoekt in hoeverre dit mogelijk is en of het 
past in het gewenste tijdpad. De doelen van het klimaatakkoord voor CO2-reductie zijn alleen haalbaar indien de 
eerste DRI bij Tata voor 80% wordt voorzien van waterstof. Roland Berger heeft een tweede rapport uitgebracht 
over waterstofversnelling. Daarin staat dat extra aanlandingen van elektriciteit nodig zijn in NZKG.  
Beverwijk zit niet in dit overleg. De versnellingstafel rapporteert aan het NZKG ET. 
 
adhoc onderwerp gedreven overleggen over H2ermes (waterstoffabriek in Wijk aan Zee) of Kistos (aanlanding 
aardgas met gasbehandeling in Heemskerk/Tata Noord).  
 
VAWOZ 
De druk op energie is groot. Veel partijen zien het als vanzelfsprekend dat aanlandingen voor elektriciteit en 
waterstof in de IJmond gaan plaatsvinden. EZK is de trekker van het programma VAWOZ (verkenning aanlandingen 










