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Betreft: Brief Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake
artikel de Volkskrant d.d. 1 7 maart 201 9 over ‘afdekking’
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Geachte leden,
Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u met deze brief over het artikel
in de Volkskrant d.d. 1 7 maart 201 9 over de afdekking van het
oxykalkslikdepot bij Tata Steel.
Door dit artikel kan bij u het misverstand ontstaan dat wij u met onze
briefvan 13 maartjl. (kenmerk 1191707/1191708)verkeerd hebben
geïnformeerd, zoals de Volkskrant stelt. In het artikel van de Volkskrant
wordt gesteld dat het woord ‘afgedekt’ ongelijk is aan afdekking met
grond en natuurlijke begroeiing. Dit is onjuist.
Het oxykalkslikdepot valt onder het regime van de Wet
bodembescherming, hierbij is een afdïchting met een folie niet
verplicht. Uitgangspunt is dat er geen verspreiding van verontreiniging
plaatsheeft. Uit de halfjaarlijkse monftoring én de verschillende externe
onderzoeken blijkt dat dit het geval is. Volgens de onderzoeken heeft
het oxykalkslik een harde korstlaag gevormd. Deze korst vormt een
extra barrière en biedt een maximale weerstand voor het hemelwater.
Ook vindt hierdoor geen verstuiving plaats.
Aanvullende maatregelen, zoals het afdichten met een folie hebben
milieutechnisch geen meerwaarde en bieden geen extra bescherming.
De laag is in onze brief aan u daarom beschreven als afdekking.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

inciesecretaris

voorzitter

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan:
Omgevingsdîenst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst ljmond
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
-

-

-

—

1191707/1195317

