
 

    

      

                                                                                                                                                           

1 | 2 
De Omgevingsdienst is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad, Aalsmeer, Amstelveen, 

Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Provincie Noord Holland 1 | 2 

Geachte directie, 

 

Tata Steel Nederland is bezig met de voorbereidingen van het project Groen Staal. 

Voor genoemd project moet een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. 

 

Gezien het belang van het project vindt er regelmatig overleg plaats tussen uw 

bedrijf en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG).  

In dat kader is de vraag naar voren gekomen over de reikwijdte van het MER: 

dient het MER ook betrekking te hebben op de voorbereidende fase van het 

project Groen Staal, de zgn. optimalisatiefase? 

Het gaat daarbij met name om de verplaatsing van een aantal installaties, 

waaronder de zgn. waste management installatie. 

 

Omtrent de omvang van de m.e.r.-plicht hebben wij een advies gevraagd aan 

advocatenkantoor Pels Rijcken, dat u hierbij als bijlage aantreft.  

Pels Rijcken stelt, kort samengevat, dat het MER Groen Staal ook betrekking dient 

te hebben op de optimalisatiefase.  

In dat kader wordt met name gewezen op aspecten als voorzienbaarheid, 

samenhang, cumulatieve effecten en doelstelling.  

Wij verwijzen verder kortheidshalve naar de inhoud van het advies van Pels 

Rijcken. 

Voor de goede orde merken wij op dat wij ons conformeren aan dit advies. 

 

Het vorenstaande betekent concreet dat er door u een MER moet worden 

opgesteld (dat dus het complete project inclusief optimalisatiefase dient te 

omvatten) alvorens er vergunningaanvragen kunnen worden ingediend die 

betrekking hebben op de optimalisatiefase. Dit is een uitvloeisel van het Besluit 

milieueffectrapportage c.a. 
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Indien een dergelijke aanvraag toch wordt ingediend zonder bijvoeging van een MER, zal de aanvraag ultimo 

buiten behandeling moeten worden gelaten. 

 

De m.e.r.-plicht is een wettelijke plicht, die als onderdeel van het project Groen Staal volledig dient te worden 
uitgevoerd. Wij realiseren ons dat u in uw planning rekening dient te houden met de doorlooptijden van het 
MER. 

Uiteraard staan wij open voor nader overleg en zijn wij bereid om het gestelde in deze brief nader toe te 

lichten. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

voor deze, 

 

De heer M. de Keizer 

Programmamanager VTH Tata Steel 

 
Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer 
informatie: https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze  
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