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onderwerp _ Oproep zitting bodemprocedure Corus- 

herstelbesluit 

  

Inleiding 

Op 28 oktober 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een herstelbesluit 

genomen nadat een eerdere Wet milieubeheer vergunning voor Corus Staal B.V. door de 

Raad van State was vernietigd. 

Tegen dit herstelbesluit zijn bij de Raad van State beroepen aangetekend door Corus Staal 

B,V., de Regionaal Inspecteur VROM-Inspectie Regio Noord-West en de Stichting Dorpsraad 

Wijk aan Zee. U bent hierover geïnformeerd. 

Oproep zitting bodemprocedure 10 november 2009 

Op 10 november 2009 is er een zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State waarin de beroepen worden behandeld. 

De colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een uitnodiging ontvangen op 10 

november 2009 hun standpunt toe te lichten. Er is geen verschijningsplicht. 

Advies 

Voorafgaande aan de totstandkoming van het herstelbesluit heeft op ambtelijk- en 

bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden met de provincie. 

Op 9 december 2008 hebben de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen besloten in te 

stemmen met het herstelbesluit. Het bevoegd gezag - Gedeputeerde staten - is van dit 

standpunt schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook zijn aandachtspunten benoemd. Deze brief 

is door partijen aan de Raad van State overlegd. 

Het herstelbesluit beoogt een reparatie van een gedeeltelijk door de Raad van State 

vernietigde revisievergunning: beschikking Wet milieubeheer: 16 januari 2007. De 

gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben tegen het besluit van 16 januari 2007 

geen beroep aangetekend. 

In lijn met dit besluit en uw besluitvorming van 9 februari 2009, adviseren wij u niet op de 

zitting van 10 november 2009 te verschijnen en de directeur van de Milieudienst IJmond te 

mandateren de Raad van State hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. 

Einde notitie. 


