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Uw kenmerk

Geachte heer

,

In uw brief van 2 november 2020, ontvangen op 5 november 2020,
heeft u namens diverse stichtingen en particulieren, informatie verzocht
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
U verzoekt concreet om het volgende.
1. De ISO 14001 dan wel ISO 14001:2015 certificaten, van Tata
Steel IJmuiden.
2. Alle communicatie, zoals brieven en e-mails,
gespreksaantekeningen, memo's, notulen, inclusief de
agendapunten en andere (gespreks)verslagen, en alle andere
documenten met betrekking tot bedoelde, verplichte ISOcertificering van Tata Steel IJmuiden, waaronder in ieder geval
de wijze waarop u op deze verplichting heeft toegezien en
toeziet.
3. Alle communicatie, documenten en overige stukken die
betrekking hebben op de reactie van Tata Steel op het
'conceptprogramma Tata Steel 2020-2050', zoals afgelopen
zomer werd gepresenteerd, waaronder - maar niet uitsluitend inzake de stelling dat Tata Steel IJmuiden voldoet aan alle eisen
van het milieukwaliteitskeurmerk ISO 14001: 2015.

Bij brief van 11 november 2020 hebben wij de ontvangst van uw
verzoek bevestigd en de termijn waarbinnen op uw verzoek moet
worden beslist verdaagd tot en met 29 december 2020. Tevens hebben
wij u medegedeeld dat de informatie met betrekking tot onderdeel 1 en
2 van uw verzoek bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
berust. De ODNZKG zal u over deze onderdelen nader berichten.
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Onderdeel 3
De reactie van Tata Steel op het concept Programma Tata Steel 2020 –
2050 vindt u hier, https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Pr
ogramma_Tata_Steel_2020_2050.
Het betreft een presentatie van Tata Steel en een verslag van een
bespreking met Tata Steel over het concept Programma Tata Steel 2020
– 2050. Hierin is niets opgenomen over ISO 14001: 2015. U doelt
waarschijnlijk op de reactie van Tata Steel op het onderzoek naar de
vergunning van de Kooksfabrieken. Het onderzoek is hier te vinden,
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Tata_Steel/On
derzoek_vergunning_kooksfabrieken.
De reactie van Tata Steel kunt u via deze link downloaden,
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100
220470.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar die is genoemd in het
briefhoofd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

dhr.
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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