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Datum collegevergadering 30 maart 2021 Informatie bij   

Portefeuillehouder H. Erol Telefoonnr.  

Registratienummer R-21-00160 E-mailadres  

 

Aan de agendacommissie van Beverwijk, 

 

Wij verzoeken u voor de gepande Regionale raadsbijeenkomst op 20 april 2021 het onderstaande onderwerp 

op de agenda te plaatsen. 

 

Onderwerp 

Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. 

 

Korte toelichting 

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben als gezamenlijke 

overheden de verantwoordelijkheid om de balans tussen de industrie en de omgeving in de IJmond goed te 

bewaken. Economisch perspectief, een gezonde leefomgeving en duurzaamheid zijn immers begrippen die 

niet meer los van elkaar te zien zijn in de Nederlandse industrie en in de IJmond, waar op een steenworp 

afstand van elkaar gewoond, gerecreëerd en gewerkt wordt. In de IJmond is plaats voor Tata Steel. Wel 

moeten de nadelige effecten op de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Voor 

de huidige inwoners van de IJmond én voor toekomstige generaties.  

 

Het college van GS van de provincie Noord-Holland en de colleges van B&W van de gemeenten Beverwijk, 

Heemskerk en Velsen hebben hierom op dinsdag 19 mei 2020 het Programma Tata Steel 2020-2050: 

Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond in concept vastgesteld. Na deze vaststelling hebben er 

gesprekken plaatsgevonden met Tata Steel, vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersorganisaties 

uit de IJmond, Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden in de IJmond. Deze gesprekken 

hadden als doel om op te halen of het programma compleet was en de geformuleerde doelstelling en ambities 

werden gedeeld. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de definitieve vaststelling van het 

programma. Het definitieve programma is op 17 november 2020 door de verschillende colleges vastgesteld.  

 

Met het programma laten de gezamenlijke overheden zien hoe zij samenwerken aan een gezondere en veilige 

IJmond. De overheden doen dit met ondersteuning van hun uitvoerende diensten: de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland. Er wordt gekeken naar de 

periode 2020 – 2050. De nadruk van de concrete activiteiten ligt in dit programma op wat wij in de komende 

twee jaar doen. Tijdens deze Regionale raadsbijeenkomst geven wij graag een toelichting op het programma 

en kunnen er door de raad vragen worden gesteld. Het uiteindelijke programma is ook met Tata Steel, 

vertegenwoordigers van de bewoners- en ondernemersorganisatie uit de IJmond en Provinciale Staten 

besproken. Ook hiervan geven wij tijdens de bijeenkomst een terugkoppeling. 

 

Doel van de bespreking 

Informeren van de raden. 

 

Voorgestelde wijze van behandelen 

Presentatie van het definitieve programma met aansluitend gesprek. 

Ter introductie wordt er door de Provincie en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een 

presentatie van 15 minuten gegeven over de huidige stand van zaken. 

 

De drie betrokken wethouders (Schoorl /Heemskerk, Erol/Beverwijk en Dinjens/Velsen) zullen samen met 

gedeputeerde Olthof( met ambtelijke ondersteuning) van de provincie Noord-Holland het gesprek aangaan.  
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Fatale termijn 

- 

 

Voorkeursdatum 

20 april 2021 

 

Tijdsduur 

01:30 uur 

 

Als achtergrondinformatie zijn de volgende stukken toegevoegd 

• Raadsinformatiebrief Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige 

IJmond (UIT-20- 51219) 

• Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond (INT-20-57843) 

• Beantwoording reacties op concept Programma Tata Steel 2020 -2050: Samenwerken aan een 

gezondere en veilige IJmond (INT-20-57844) 

 

Wij stellen voor om naast de portefeuillehouder(s) en behandelend ambtenaar bij de bespreking de 

volgende externe belanghebbenden uit te nodigen 

Gedeputeerde J. Olthof 

 

 

Provincie Noord-Holland 

Provincie Noord-Holland 

Omgevingsdienst NZKG 

 




