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datum 26 oktober 2008 

onderwerp Gedoogbesluit inzet afvalstoffen Corus 

Aanleiding: 

Na de vernietiging door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van de 

revisievergunning van Corus Staal B.V. was de provincie Noord Holland voornemens om 

Corus een dwangsom op te leggen om te bewerkstelligen dat de inzet van interne 

afvalstoffen binnen de inrichting van Corus zou worden gestaakt tot een nieuw besluit zou 

worden genomen. De VROM inspectie heeft geconstateerd dat GS geen invulling heeft 

gegeven aan dit voornemen. De VROM Inspectie heeft GS verzocht om alsnog handhavend 

op te treden. Tevens heeft de VROM Inspectie aangegeven, dat wanneer GS voornemens i 

om te gedogen er een gedoogbeschikking dient te worden opgesteld. Deze 

gedoogbeschikking dient te voldoen aan het landelijke gedoogkader. 

Gedoogbesluit GS voor het inzetten van afvalstoffen in het productieproces: 

Op 26 september 2008 heeft GS een gedoogbesluit genomen voor de inzet van afvalstoffen 

in het productieproces. Het besluit is onvoldoende gemotiveerd en geeft geen inzicht in: 

- _ de gevolgen voor het milieu met name als het gaat om emissies van prioritaire 

stoffen naar de buitenlucht; 

- _ de reden waarom deze stoffen niet tijdelijk kunnen worden opgeslagen op het 

terrein; 

- _ de reden waarom deze stoffen niet kunnen worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker; 

Herstel van het gedoogbesluit: 

Op 29 oktober 2008 publiceert GS in het kader van de uitspraak van de Raad van State een 

nieuw besluit over de 20 vernietigde voorwaarden. GS neemt ook een nieuw besluit ten 

aanzien van bovengenoemde problematiek. Met dit besluit komt het gedoogbesluit van 26 

september 2008 te vervallen. Wij verwachten dat GS in het op 29 oktober 2008 nieuw te 

nemen besluit een nadere motivatie zal geven omtrent het gebruik van afvalstoffen in het 



productieproces. Wij zullen de colleges van B&W van Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

hierover nader informeren. 

Als bijlage zijn bijgevoegd de brief van de VROM Inspectie en een afschrift van een brief van 

de Dorpsraad Wijk aan Zee over dit onderwerp. 


