
16-02-21 16:33 - Sebastian Dinjens: Collega's, morgen hebben we PHO en BO Industrie en 

Gezondheid. Belangrijk onderwerp is de visie die we hebben afgesproken. We hebben eerder gezegd 

dat we dit een cruciaal document vinden. Deze is echter behoorlijk hol geworden, is mijn voorlopige 

conclusie.   

 

 

16-02-21 17:42 - Haydar Erol: Prima! 

01-03-21 11:34 -  Er is een motie ingediend bij de Provincie. hierbij ter info. Uitkomst is 

nog niet bekend. Groet  

01-03-21 11:36 - Sebastian Dinjens: Interessant. Al denk ik niet dat het Rijk zal gaan steunen voor een 

rechtzaak tegen PNH 

01-03-21 11:38 -  Ik bedoelde de 2e kamer, ipv provincie, excuus 

02-03-21 13:19 -  Net een overleg gehad met en stuurt morgenochtend 

de agenda naar alle genodigden van de omgevingstafel. Verder is er om half 7 een half uur 

voorbespreking ingepland, die link ontvangen jullie nog. Vragen en eventuele extra inbreng kan dan 

nog besproken worden. Groet  

02-03-21 13:20 - Sebastian Dinjens: Helder, dank

02-03-21 14:07 - Haydar Erol: Oke tnx  

08-04-21 16:34 -  We ontvangen de definitieve stukken met het rivm als het goed is aan 

het einde van de dag. Daarna komen en ik nog bij elkaar om jullie een definitieve 

annotatie en advies nog te kunnen geven. Het gaat dan oa om het persbericht, de raadsbrief, de 

planning en of het advies is de brief aan het rijk ook als gemeenten te ondertekenen. Als ik het mail 

zal ik dat ook melden in deze app. Eerder dan vanavond lukt dus helaas niet. 

08-04-21 16:39 - Haydar Erol: Oke 

08-04-21 20:23 -  Annotatie voor morgen en 14 april zit in jullie mailbox. 

08-04-21 22:47 - Sebastian Dinjens: @ Gelezen en akkoord. Groot compliment voor 

snelheid en kwaliteit van de stukken, zowel voor PNH als voor jullie. 

09-04-21 08:57 -  Bedankt ik zal het compliment delen met de anderen succes met het 
overleg vandaag 

12-04-21 16:05 -  Ik heb gevraagd om ook zo bij de voorbereiding van het BO aan te 

sluiten ivm onderwerp Rivm laatste stvz. Verder stuur ik per email de laatste concept versie 

persbericht die we hebben ontvangen. Groet  

13-04-21 12:02 - Sebastian Dinjens: Zojuist bij ons (met mandaat voor kleine wijzigingen) vastgesteld 

bij ons. 



13-04-21 12:03 - Aad Schoorl: Bij ons ook 

13-04-21 17:11 -  Ik heb net nog een laatste aanvulling gemaild op de annotatie voor 

morgen. Fijne avond 

15-04-21 13:38 -  Goedemiddag,  voorstel is om vandaag aanvullende informatie over 

rivm en presentatie gister naar de raadsleden te sturen. Ook ivm technische storing gister. Verder 

ook om aan het begin van de sessie aandacht te hebben voor het onderzoek vooral door de 

raadsleden in de gelegenheid te stellen vragen te kunnen stellen aan rivm, kan daar voor 

aanwezig zijn. Daarna houden we dan voldoende tijd over voor programma tata. Kunnen jullie je 

vinden in deze lijn? Ambtelijk is het al afgestemd. We doen het ook omdat we het signaal van de 

griffie kregen dat daar naar verwachting behoefte aan is. 

15-04-21 14:10 - Sebastian Dinjens: Lijkt me prima opzet voor de sessie van 20 april 

15-04-21 17:26 -  De laatste memo die we aan de raadsleden willen sturen staat in jullie 

mail. Deze versturen we morgenochtend. Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben dan hoor 

ik dat graag. 

15-04-21 17:27 - Haydar Erol: Ik ga straks doornemen 

15-04-21 18:25 - Aad Schoorl: Ik lees het straks 

16-04-21 09:35 -  De memo is naar de griffies verstuurd. 

12-05-21 18:15 -  Er komt vrijdag een rapport uit van FNV over de 

duurzaamheidsmaatregelen van Tata. Ze geven daarin aan geen voorstander te zijn van CCS. Meer 

info heb ik naar jullie gemaild. Groet  

11-06-21 10:54 -  Annotatie voor 16 juni zit in jullie mail met aandachtspunten voor de 

evaluatie als aparte bijlage. We bespreken het maandag om 1600 uur. Groet  

15-06-21 15:05 -  is er morgen ambtelijk namens de ijmond bij en 

misschien ook  Verder heb ik doorgekregen dat vanuit communicatie met de strategie uit de 

voeten kan na de wijzigingen die zijn doorgegeven. 

15-06-21 17:38 -  Verder heeft  op 15 juni een mail gestuurd over de planning voor 

een digitale bijeenkomst voor inspraak en toelichting op programma gezondheid en luchtkwaliteit. 

Voorstel is 30 juni 19.30 uur. Is dat akkoord? Voor Heemskerk is het overigens naar  

gestuurd, ik stuur de mail aan je door voor de volledigheid 

16-06-21 07:27 - Haydar Erol: Goedemorgen allen.  dank voor de info! Wat mij bereft 30 juni is 

Prima. Gr. Haydar 

16-06-21 10:43 - Aad Schoorl: Heb het doorgezonden naar het secretariaat 

Aad 

17-06-21 09:52 -  Gister om half 5 heb ik een mail ontvangen van minienw waarin staat 

dat van Veldhoven en Olthof maandag in gesprek gaan met vertegenwoordigers, ik heb begrepen dat 

dit gister ook aan de orde is geweest  

 Ik 

probeer ze vandaag daar ook over te spreken.  

 



17-06-21 09:53 - Aad Schoorl dat is inderdaad aan de orde geweest 

17-06-21 13:16 - Haydar Erol: Is het bij jullie bekend dat de staatssecretaris as Maandag naar de regio 

komt? En met name WAZ. En dat is gisteren middag door middel van e-mail gecommuniceerd. Terwijl 

we daar aan het praten was was er afspraak al.  

 

17-06-21 16:23 - Haydar Erol: Update: 

Wij als Beverwijk zullen bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Dit heb ik gedeld met Jeroen en ook 

wordt nu gecommuniceerd met de Ministerie. Omdat ik 1 week met vakantie ben zal onze 

Burgemeester mij daar vervangen. Groet, Haydar 

17-06-21 16:35 -  Bedankt voor de update Haydar, fijn dat het zo is opgelost,  ik zal dit 

ook doorgeven aan mijn ambtelijke contactpersoon bij inw 

02-07-21 09:17 -  Goedemorgen vraag vanuit de provincie is of we gezamenlijk een 

opiniestuk willen onderschrijven over een oproep aan het rijk om het fnv plan ook actief zelf te 

onderzoeken. Ik zet het op de mail. Is oa ter voorbereiding op kamerdebat klimaat en energie van 7 

juli as.   Ik hoor het graag zsm van jullie Groet  

02-07-21 09:43 - Haydar Erol: Goedemorgen  

Ikben benieuwd jouw mail. Vooruitlopend daarop gisterenavond in de raadsvergadering was er een 

motie over het zelf plan om daar actief rol in te pakken en wij hebben als college geen positiefadvies 

over gegeven om reden dat we op dit moment niet weten over de uitvoerbaarheid betaalbaarheid 

en financieerbaarheid van het plan. En de motie is ingetrokken. Ik geef alvast mee dat je hiermee 

rekening houdt. 

02-07-21 09:45 -  Bedankt Haydar, volgens mij komt dat overeen met wat er in het 

opiniestuk staat. 

02-07-21 10:51 - Aad Schoorl: Ook in de raad van Heemskerk is deze motie ingetrokken 

05-07-21 10:04 - Sebastian Dinjens: Opiniestuk is wel interessant. Roept op tot onderzoek naar 

financiele en technische haalbaarheid. Roept EZK op om dat te financieren.  

 

 

05-07-21 10:07 - Haydar Erol: Ik heb de opiniestuk nog niet gezien. Het is bij ons afgelopen 

Donderdag dmv een motie aan de orde geweest en het college negatief geadviseerd gezien 

financiële omvang en haalbaarheid. Ik zal het stuk in het college morgen in brengen. Kun je de stuk 

mailen Sebastiaan? 

05-07-21 10:09 - Sebastian Dinjens: Zit ook in je mail, bericht van 2 juli 09:18 van Debby Kostandy 

05-07-21 10:09 - Haydar Erol: Oke 











 

 

07-09-21 15:25 - Sebastian Dinjens: Change of plans: VK wil geen opinieartikel maar wel een 

interview met de wethouders. @Aad Schoorl is 1 van jullie beschikbaar? Plan is straks in WaZ 

07-09-21 15:25 - Sebastian Dinjens: 16:30 is richttijd 

07-09-21 15:26 - Aad Schoorl: Ik kan niet , ik vraag Frits 

07-09-21 15:37 - Aad Schoorl: Frits zal aanwezig zijn 

07-09-21 16:12 - Sebastian Dinjens: @Aad Schoorl plannen zijn veranderd. Heb jij nummer Frits 

07-09-21 16:12 - Sebastian Dinjens: ? 

08-09-21 11:40 -  Hierbij de terugkoppeling van mijn gesprek met irt CCS en 

waterstof/ plan fnv. Conclusie is wel dat het technisch haalbaar is, de grote onzekerheden zijn echter 

nog niet weggenomen. Is het infrastructureel mogelijk te maken, komt er voldoende elektra en 

waterstof voor tata beschikbaar en wat betekent dit voor de andere bedrijven en huishoudens in NL 

die die groene energie bv anders zouden gebruiken. Er zijn dus infrastructurele randvoorwaarden 

nodig en investeringen, daar is de rijksoverheid voor nodig. Boodschap die we nu het beste richting 

rijksoverheid kunnen herhalen is neem in de afwegingen etc de gezondheidswinst nadrukkelijk mee 

en zorg er voor dat de subsidie SDE++ breder benut kan worden niet alleen voor de CCS optie maar 

als het haalbaar blijkt ook bv voor de waterstof optie (gecombineerd met gas aan het begin). Als er 

vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het graag. Groet  

09-09-21 10:43 - Sebastian Dinjens: In jullie mail de kernboodschap voor vandaag. Is het 

‘achtergrondstuk’ dat we in WaZ verbouwd hadden. NOS en anderen vragen ernaar. Graag expliciet 

jullie akkoord in de mail 

09-09-21 10:43 - Sebastian Dinjens: Ons college is al akkoord, ook in mail bevestigd 

09-09-21 11:03 - Frits Brouwer: Ja, college Heemskerk ook akkoord; al in mail bevestigd. 

09-09-21 11:10 - Sebastian Dinjens: Dank 

09-09-21 11:11 - Sebastian Dinjens: Wij sturen m ook naar onze raad. We kregen nl ook vragen over 

‘verklaring’ 

15-09-21 13:35 -  Ik heb net in vertrouwen doorgekregen dat Tata Steel zelf vandaag 

aankondigt gelijk te willen gaan voor waterstof. 

15-09-21 13:36 - Nevin Ozutok: Ik ook,  

15-09-21 15:43 - Sebastian Dinjens: Naar aanleiding van discussie met Nevin daarstraks: willen we 

een gezamenlijke verklaring uit doen gaan tav de keuze die Tata nu genomen heeft? Deze zou ook 

kunnen dienen als lobbyinzet voor kamerdebat morgen 

15-09-21 16:17 -  

 

 

15-09-21 16:18 - Sebastian Dinjens:  zal in grote lijnen overeenkomen 



15-09-21 16:20 -  

 

15-09-21 16:20 - Sebastian Dinjens: Eens 

15-09-21 16:20 - Sebastian Dinjens: Des te belangrijker dat we meeschrijven 

15-09-21 16:25 -  geeft nu aan dat de provincie doet geen 

persbericht uit. Er ligt alleen een tekst klaar voor een desgevraagde reactie. Dus ook geen 

websitebericht. Gedeputeerde Stigter staat het NHD te woord 

15-09-21 16:42 - Nevin Ozutok: Kunnen wij die tekst ook krijgen? 

15-09-21 17:12 -  Dit is de tekst die we net hebben gekregen: 

15-09-21 17:12 - Provincie Noord-Holland positief over waterstofplannen 

Tata Steel 

De provincie Noord-Holland is positief over van Tata Steel om staal te gaan produceren met 

waterstof. Het is nu ook aan de overheden, rijk, provincie en gemeenten, om hun rol te pakken en dit 

mede mogelijk te maken.  

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Wij willen niet alleen de CO2-uitstoot 

verminderen, we zorgen er tegelijkertijd voor dat de keuzes die we maken bijdragen aan een 

gezondere leefomgeving. Sterker nog, in het Noordzeekanaalgebied is dat een van onze prioriteiten. 

Met staal maken met waterstof vangen we dus twee vliegen in één klap: waterstof draagt immers 

niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele 

brandstoffen ook voor een schonere lucht. Daar is iedereen bij gebaat.”  

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en 

Luchtvaart en Schiphol) vult aan: “Van groot belang blijft dat we gezamenlijk werken aan een 

schonere en gezondere leefomgeving in de IJmond, niet alleen in 2030, maar juist ook vandaag en 

morgen. Daar zetten we nu vol op in met toezicht, handhaving en strakkere vergunningen. De 

Roadmap+ van Tata Steel is daar tot 2025 belangrijk in. Dat leggen we vast in concrete afspraken met 

Tata Steel. Met de keuze van Tata Steel voor waterstof is er ook concreet perspectief op steeds 

gezondere leefomgeving in de periode daarna.  

Tata Steel is met een jaarlijkse uitstoot van circa 12,3 miljoen ton CO2 nationaal een van de grootse 

uitstoters. Dat is een forse reductie, passend bij de landelijke en provinciale beleidsdoelen. In het 

Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie in Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 14,3 

Megaton moet hebben teruggebracht. Samen met bedrijven en andere gemeenten in het 

Noordzeekanaalgebied maakt de provincie daarom in een Cluster Energiestrategie (CES) afspraken 

om dit te realiseren. Deze nieuwe stap van Tata Steel past daar naadloos in.  

In 2030 wil de provincie 49 procent  minder CO2 uitstoten, in 2050 wil zij klimaatneutraal zijn. 

15-09-21 17:38 - Sebastian Dinjens:  

 

15-09-21 17:38 - Sebastian Dinjens:  

15-09-21 17:42 - Nevin Ozutok:  

 





14-10-21 13:04 - Sebastian Dinjens: Goed om te weten 

14-10-21 13:57 - Aad Schoorl: Dat geeft wat lucht 

14-10-21 14:28 - Nevin Ozutok: We kunnen de ruimte goed gebruiken 

14-10-21 15:18 -  Zeker

15-10-21 09:43 -  Er ligt een concept raadsbrief/ college bericht  die stemmen we nu 

eerst nog ambtelijk goed af  Ik verwacht jullie volgende week een integraal afgestemd bericht te 

kunnen sturen. Ik neem aan dat we nu iets meer tijd kunnen nemen om er een goed stuk van te 

maken, dus eventueel niet eerste maar tweede dinsdag na de herfstvakantie? Wordt dus vervolgd. 

Groet  

15-10-21 09:54 - Aad Schoorl: Prima

15-10-21 10:33 - Nevin Ozutok: Top

15-10-21 10:34 - Sebastian Dinjens: 

19-10-21 07:43 -  Goedemorgen,  we bespreken het concept morgenochtend ambtelijk, 

daarna pas ik hem aan en stuur het dan rond. Het wordt ook geagendeerd in de verschillende staven 

van maandag. Daarna ontvang ik de eventuele opmerkingen en gaan we er mee verder. Als het 

soepel loopt kunnen we het dan agenderen voor de colleges van 2 november. Groet  

19-10-21 09:20 - Nevin Ozutok ik had  ik een stukje vd brief minister mbt scherper toezicht 

naar toegestuurd  heb jij die ook?  

Lijkt me goed om dat ook in op re nemen 

19-10-21 12:15 - Nevin Ozutok: Hai , ik heb met  gesproken, ze komt met de 

toevoeging bij jou 

Vriendelijke groet 

Nevin 

20-10-21 12:19 -  Collegebericht/raadsbrief zit in jullie mail en wordt geagendeerd voor 

de staven van as maandag. Groet  

21-10-21 17:00 -  De annotatie voor het BO Industrie en Gezondheid zit in jullie mail. We 

bespreken het nog maandag via een zoom vergadering. Groet  

25-10-21 22:16 - Nevin Ozutok: Beste collega's na wat speurwerk over behandelproces rapportage 

luchtkwaliteit, dit wordt in Beverwijk op 18 november in de commissie besproken en 25 november 

in de Raad 

Fijne avond 





17-11-21 10:35 -  Laatste planning Rivm deel 3 is 15 december onder embargo 

beschikbaar en dan 21 december in colleges en 22 december publicatie. We horen de definitieve 

planning op 1 december. Dan horen we ook of we eerder dan 15 december alvast globaal wat 

uitkomsten kunnen ontvangen. 

17-11-21 10:37 - Nevin Ozutok  

 

17-11-21 11:03 - Sebastian Dinjens:  

 

17-11-21 11:43 -  Dat is inderdaad aangegeven aan rivm, 1 dec horen we meer.  

 

 

17-11-21 17:05 -  Ik heb jullie net een mail gestuurd ter voorbereiding op het 

bestuurlijke overleg met tata (waarin nevin en sebastian aan deelnemen) en met laatste 

ontwikkelingen. Als er vragen zijn dan weten jullie me te vinden. 

17-11-21 19:25 - Nevin Ozutok: Dank je wel  

18-11-21 10:49 -  Ik krijg het advies om het roland berger rapport volgende week met 

een collegebericht/raadsbrief aan de raad te sturen in Velsen. Is die wens er ook voor Beverwijk en 

Heemskerk? 

18-11-21 12:02 - Aad Schoorl:  

Kun jij dit even overleggen met  en het hem ook toesturen dan overleg ik met hem, wat te 

doen 

Aad 

18-11-21 23:30 - Nevin Ozutok: Vanavond is programma "gezondheid luchtkwaliteit"in 

raadscommissie Beverwijk besproken raadsleden het was een lange bespreking het gaat als 

hamerstuk door naar de Raad  

19-11-21 10:00 - Aad Schoorl: In Heemskerk komt er een kort amendement, want de raad wil de 

lightrail opgenomen wil hebben 

19-11-21 13:54 - Nevin Ozutok: Dat is interessant Aad, ik ben vernieuwd of het haalt? 

19-11-21 13:55 - Aad Schoorl: Dat is wel zeker 

24-11-21 11:46 -  Goedemorgen we proberen deze week nog een bericht klaar te 

hebben voor de raden, in reactie op het rapport. Zijn er gisteren nog zaken besproken met rijk en 

tata die we daarin mee kunnen nemen? Dan hoor ik dat graag. 
















