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Milieuplatform IJmuiden Noord verzenddatum 

T.a.v. de heer  

.nl  

  

  

 

 

Onderwerp  Uw Wob-verzoek van 23 juli 2020 

Ons kenmerk ODIJ-Z-20-081123 

Contactpersoon  

Doorkiesnummer  

Email info@odijmond.nl 

Bijlage  

C.c. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; gemeente Velsen 

 

 

Geachte heerc           ,  

 

Op 23 juli 2020 heeft u ons verzocht informatie te openbaren op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).  

 

Verzoek 

U heeft verzocht een overzicht te overleggen van het aantal aan geur gerelateerde klachten 

afkomstig van het industrieterrein Tata Steel sinds 1 januari 2018 tot heden.   

 

Procedure 

Gebleken is dat u dit Wob-verzoek ook heeft gericht aan het bevoegd gezag Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied. Wij hebben deze dienst daarom op de hoogte gesteld van uw verzoek.  

 

Informatie 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 30 bij Omgevingsdienst IJmond geregistreerde 

geurklachten aangetroffen waarvan de oorzaak vermoedelijk afkomstig is van het 

industrieterrein Tata Steel. In de overwegingen geven wij hierop een toelichting. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht – 

het aantal klachten - openbaar te maken.  
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Overwegingen  

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van 

bestuur en geoordeeld dat de in deze artikelen benoemde uitzonderingsgronden niet van 

toepassing zijn.  

 

Graag schetsen wij eerst de situatie. Omgevingsdienst IJmond is niet het bevoegd gezag voor 

de inrichting Tata Steel, dat is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op het industrieterrein 

Tata Steel (dus niet enkel de inrichting) ligt een inrichting die wel onder bevoegd gezag valt van 

Omgevingsdienst IJmond. Echter, deze inrichting voert geen activiteiten uit die geur-emissies 

veroorzaken.  

Het industrieterrein Tata Steel ligt wel in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond, 

waardoor inwoners ook bij ons terecht komen wanneer zij klachten willen indienen. 

(Geur)klachten die vermoedelijk afkomstig zijn van industrieterrein Tata Steel, sturen wij direct 

door naar het bevoegd gezag, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij onderzoeken de 

klachten en handelen deze klachten verder af.  

De klachten komen op verschillende manieren bij ons binnen. Klachten die via onze website en 

bijbehorend formulier binnen komen worden geregistreerd. Wanneer er telefonisch geklaagd 

wordt over geur welke vermoedelijk afkomstig is van industrieterrein Tata Steel, verwijzen wij 

de klagers direct door naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit geldt ook voor bij 

toezichthouders binnengekomen e-mailberichten. Zowel de telefonische klachten als de klachten 

die per e-mail bij de toezichthouder binnenkomen worden niet geregistreerd. 

 

In ons systeem hebben wij 30 geregistreerde geurklachten, die vermoedelijk afkomstig zijn van 

het industrieterrein Tata Steel, gevonden. Dit zijn geregistreerde klachten in de periode van 1 

januari 2018 tot en met 28 juli 2020. Zoals eerder aangegeven worden klachten waarbij het 

vermoeden bestaat dat deze afkomstig zijn van industrieterrein Tata Steel doorgezonden aan 

het bevoegd gezag, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze klachten worden daar 

onderzocht, niet door ons. De bronnen, aard en mate van de ervaren geurhinder zijn hierdoor 

bij Omgevingsdienst IJmond onbekend.  

  

Gelet op het feit dat wij niet het bevoegd gezag zijn, geen onderzoek doen bij klachten die 

vermoedelijk afkomstig zijn van het Tata Steel-terrein en dat de telefonische en per e-mail 

toegezonden klachten niet worden geregistreerd hebben wij geen gespecificeerd overzicht.  

 

Met betrekking tot algemene klachten verwijzen we u nog naar de jaarrapportages 2018 en 

2019. U kunt deze vinden op onze website: 

https://www.odijmond.nl/introductie/jaarrapportages/ 

 

Afschrift en actieve openbaarmaking 

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

Ook zullen wij dit besluit actief openbaar maken op onze website www.odijmond.nl 

https://www.odijmond.nl/introductie/jaarrapportages/
http://www.odijmond.nl/
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, laat ons 

dit dan graag weten. U kunt contact opnemen met mevrouw             . 

 

Namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,  

 

 

 

L.A. Pannekeet 

directeur     

 

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt 

 

Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een 

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat 

ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet 

worden gericht aan: Het Algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 

AH Beverwijk. 

Om de werking van dit besluit te schorsen, kan in spoedeisende gevallen een voorlopige 

voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, 

Sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling van dit verzoek 

zijn griffierechten verschuldigd. 

 

 


