Lexence
advocaten

,i.: n61ur

sSRRC1324098S

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST
Rijkswaterstaat
t.a.v. Afdeling juridische zaken / Wob-unit
Postbus 2232
35OO

GE

UTRECHT

Plaats, datum
Ons kenmerk:

Amsterdam, 20 april 2021
Mki/45200/7r931 21.1

Betreft:

Wob*verzoek inzake gebruik staalslakken

Afzender:

mr. dr. M. Klijnstra, advocaat

Telefoon:

Fax:

E-mail:

+31 20 5736 776

+3I 20 5736 886

m.klijnstra@lexence.com

Geachte college,
Namens cliënten, Stichting IJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee,
Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud,
statutair
gevestigd te Leiden, de heer J.C. de Jong, wonende te Bloemendaal,
de heer C. Jansen,
mevrouw M. Aardenburg, de heer B. van der Born, allen wonende te Beverwijk, mevrouw

Verhorst-Simhoffer, mevrouw L. Verhorst/ mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw
Niesten en de heerT. Bos, allen wonende te Wijk aanZee, wend ik mij tot
u inzake het
volgende.

B.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (wob) verzoek ik om
openbaarmaking
van alle informatie met betrekking tot het hergebruÍk van de afvalstroom van Tata
Steel
IJmuiden inzake staalslak. Jaarlijks blijft er zo'n 700.000 ton staalslak over bij Tata
Steel.
Staalslakken zijn een restproduct dat ontstaat bij de productie van ijzer en staal.
Het is
algemeen bekend dat dit restproduct giftige stoffen bevat, waardoor het gebruik
van
staalslakken gepaard kan gaan met ernstige hinder voor mens en milieu.

in dat kader verzoek ik u in ieder geval de volgende informatie en documenten te

verstrekken: alle communicatie, zoals brieven en e-mails, gespreksaantekeningen,
memo,s,
notulen, lnclusief de agendapunten en andere (gespreks)verslagen, en alle andere
documenten met betrekking tot het afvalproduct staalslak van Tata Steel lJmuiden
en de
wijze waarop dit afvalproduct wordt (her)gebruikt, waar de staalslakken worden
op- en
overgeslagen/ aan wie staalslakken worden geleverd, waar en door wie staalslakken
zijn en
worden toegepast en alle andere informatie die hiermee samenhangt.
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Ik verzoek u de gevraagde documenten zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen
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daarvoor geldende wettelijke termijn van vier weken
als bedoeÍd in artikel 6, eerste lid van
de wob, in digitale vorm (per e-mail: m.kliinstra@lexence.com)
aan mij toe te sturen.

Een kopie van deze brief heb ik verzonden aan
de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
met het verzoek zorg te dragen voor verstrekking van
de gevraagde informatie, voor zover
zij daarover beschikken, Daarnaast is dit verzoek ook
ingediend bij Gedeputeerde staten van
Noord-Holland.
Hoogachtend,

tla
M. Klijnstra
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