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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steei en Harsco Metais
Datum informatievoorziening: 3juli 2019

De informatie richt zich op de stand van zaken en ontwikkelingen die het onderwerp waren van
de besprekingen van 14 en 1 7juni 201 9, dat wil zeggen gezondheid en overlast van Tata
Steel/Harsco Metals en daar direct aan te relateren openbare bijeenkomsten, bestuurlijke
overleggen, onderzoeken, uitvoerende (VTH-)werkzaamheden en rechtsgangen. Hierbij richt de
informatie zich op de afgelopen twee weken en informatie over bijvoorbeeld de energietransitie in
het Noordzeekanaal gebied en het project schone luchten wordt alleen in dit overzicht betrokken
wanneer er op maatregelenniveau directe samenhang is.
1.

Openbare

6juni 2019 Presentatie reactie Roadmap

bijeenkomsten
19 juni 2019 Bijeenkomst Wijk aan Zee. Toelichting RIVM
Rappott Grafiet en Gezondheid

2.

Bestuurlijke
overleggen

27 juni 2019 Bestuurlijk Overleg Umond Milieu/Gezondheid
11 juli 2019 Extra P5-commissie vergadering over Tata
Steel/Harsco

3.

Onderzoek in opdracht
van bedrijven

6 juni 2019 Roadmat 2030 Tata

4.

Onderzoek in opdracht
provincie Noord
Holland

4 juni 2019 RIVM ratwort Grafiet en Gezondheid
Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregens Wijk aan Zee
-

n.n.b., 2 fase onderzoek RIVM
14 juni 2019 eerste brief Tata Steel inzake proces van
publicatie en de inhoud van rapport inschatting
gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk aan Zee
18 juni 2019 tweede brief aan RIVM over het rapport
inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk aan Zee
19 juni 2019 antwoordbrief RIVM aan Tata Steel over RIVM
onderzoek grafietregen

5.

Onderzoeken in
opdracht derden

Landelijke evaluatie VTH-stelsel (Rijk)
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Lopende VTH uitvoering

Verg u n ni ngverlen ing

3juni 2019 BUS-melding (uniforme saneringen) historische
opslag Oxykalkslik in verband met aanleg Win Upark Ferrum
windturbine 4

-

27 juni 2019 zitting Beroepszaak ingesteld Harsco/Tata
Steel tegen de eerste en tweede Last onder Dwangsom
(LOD) bij de Rechtbank in Haarlem (verwachte uitspraak
over 6 weken, maar waarschijnlijk verlenging)
27 juni 2019 beroep ingesteld door lenT in zake uitstoot
van stikstofoxiden (Nox) vergunning pelle tfabriek
Bouwvergunning buiten hal Hatsco: Voorlopige Voorziening
afgewezen, twee lopende bezwaarzaken (Stichting ljmondig
en Duin meijer) bij de provinciale Hoor- en Adviescommissie
(HAC) (zittingsdatum nog niet bekend)
31 oktober 2018 beroep ingesteld door Tata Steel inzake
Ducowassers (zittingsdatum nog niet bekend)
19 november 2018 beroep ingesteld door lenT inzake
uitstoof van stikstofoxiden (Nox) windverhitters (nog geen
zittingsdatum bekend)
Toezicht en Handhaving

7juni 2019 8e Verbeuring tweede dwangsom Harsco
19 juni 2019 9e verbeuring tweede dwangsom Harsco
28 juni 2019 10e verbeuring tweede dwangsom Harsco

Handhavingsverzoeken

Van een particulier over emissies bij de blustoren en
kooksfabriek 1
Van Stichting Umondig over ontstoffing bij het ovenhuis van
de hoogovens
Van Stichting ljmondig over stofoverlast van vrachtwagens
en shovels
Van Stichting l]mondig over 17 uiteenlopende zaken tot en
met het algemene controleregime en het openbaar maken
van informatie. Er is een uitstelbrief uitgegaan richting
stichting lJmondig op 24 juni, beslistermijn is uitgesteld tot
26 augustus
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Van de Dorpsraad Wijk aan Zee inzake een algemeen
verzoek tot handhaving in de breedste zin van het woord
7.

8.

Overige

Wob-verzoeken

Geen nieuwe Wob-verzoeken

Afgeronde zaken

17juni 2019 Brief G5 aan P5 inzake reactie op (vervolg)
vragen verzoek tot interpellatie grafietregens Tata 5teel
Harsco Metals (interpellatie-debat)

Links naar documenten en pagina’s die beschikbaar zijn worden in vervoigversies van dit stuk
toegevoegd.

