Bijlage bij registratienummer 1240947/1259049
Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals

Datum informatievoorziening: 20 augustus 2019
Deze informatievoorziening is ter uitvoering van motie 22-2019 van Provinciale Staten. Het doel
hiervan is Provinciale Staten op hoofdlijnen te informeren over de stand van zaken en
ontwikkelingen met betrekking tot het dossier Harsco Metals/Tata Steel en daar direct aan
gerelateerde openbare bijeenkomsten, bestuurlijke overleggen, onderzoeken, uitvoerende (VTH)werkzaamheden en rechtsgangen. De informatievoorziening kijkt twee weken achteruit en twee
weken vooruit. Informatie over projecten en initiatieven die (mogelijk) relateren aan het dossier
Harsco Metals/Tata Steel, wordt alleen in dit overzicht betrokken wanneer er op
maatregelenniveau directe samenhang is. Maandelijks is in de commissie NLG ruimte om dieper
in te gaan op onderdelen uit de informatievoorziening, zowel op aangeven van leden van de
commissie, als op initiatief van de gedeputeerde (Toezicht op) omgevingsdiensten IJmond en
Noordzeekanaalgebied.
1. Openbare
bijeenkomsten

Er hebben sinds de vorige informatievoorziening geen
openbare bijeenkomsten plaatsgevonden, noch staan die de
komende twee weken gepland.

2. Bestuurlijke
overleggen

Er hebben sinds de vorige informatievoorziening geen
bestuurlijke overleggen plaatsgevonden, noch staan die de
komende twee weken gepland.

3. Onderzoek in opdracht

Hierover is op dit moment geen nieuwe informatie.

van bedrijven
4. Onderzoek in opdracht
provincie Noord
Holland

4 juni 2019, voorlopig RIVM rapport Grafiet en Gezondheid –
Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregens Wijk aan Zee
30 juli 2019, Q&A vragen informatie-avond grafietregens
n.n.b., 2e fase onderzoek RIVM

5. Onderzoeken in
opdracht derden

Q3/Q4 2019, Landelijke evaluatie VTH-stelsel (Rijk). Dit
betreft een verplicht tweejaarlijks onderzoek naar de
doeltreffendheid van de in de wet opgenomen regels over de
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uitvoeringskwaliteit van de basistaken, en op de zorgplicht
voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de nietbasistaken. Een aantal casussen, waaronder de casus Tata
Steel/Harsco Metals wordt daarbij gebruikt om te kijken welke
lessen hieruit kunnen worden getrokken voor verdere
verbetering van het stelsel.
6. Lopende VTH uitvoering
Vergunningverlening

27 juni 2019, zitting beroepszaak ingesteld Harsco/Tata Steel
tegen de eerste en tweede last onder dwangsom (LOD)
inclusief inningsbesluit bij de Rechtbank in Haarlem
(verwachte uitspraak over 6 weken, maar waarschijnlijk
verlenging)
27 juni 2019, beroep ingesteld door ILenT inzake uitstoot van
stikstofoxiden (NOx) vergunning pelletfabriek
Bouwvergunning buitenhal Harsco: voorlopige voorziening
afgewezen, twee lopende bezwaarzaken (Stichting IJmondig
en Duinmeijer) 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 IenT inzake
uitstoof van stikstofoxiden (NOx) windverhitters
(zittingsdatum nog niet bekend)

Toezicht en

Er zijn sinds de vorige informatievoorziening geen

Handhaving

dwangsommen verbeurd door Harsco Metals of Tata Steel
In voorbereiding: last onder dwangsom in verband met
overige stofoverlast
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In voorbereiding: nieuwe last onder dwangsom in verband
met onzorgvuldig kiepen slakken door Harsco Metals
Handhavingsverzoeken

Van een particulier over emissies bij de blustoren en
kooksfabriek 1, afgewezen op 24 juli 2019 (6 weken
bezwaartermijn), bezwaar ingediend op 31 juli 2019
Van Stichting IJmondig over ontstoffing bij het ovenhuis van
de hoogovens
Van Stichting IJmondig over stofoverlast van vrachtwagens en
shovels
Van Stichting IJmondig over 17 uiteenlopende zaken tot en
met het algemene controleregime en het openbaar maken van
informatie. Er is een uitstelbrief uitgegaan richting stichting
IJmondig op 24 juni 2019, beslistermijn is uitgesteld tot 26
augustus 2019
Van de Dorpsraad Wijk aan Zee inzake een algemeen verzoek
tot handhaving in de breedste zin van het woord

Incidenten

Er hebben zich sinds de vorige informatievoorziening geen
incidenten met betrekking tot uitstoot door Harsco Metals of
Tata Steel voorgedaan

7. Overige
Wob-verzoeken

Geen nieuwe Wob-verzoeken

11 juli 2019

Afdoening motie 22-2019 en motie 23-2019 (m.u.v.
onderzoek i.o.v. Provinciale Staten), geagendeerd voor PS van
30 september 2019

14 augustus 2019

Nieuwsbericht opschorting project HIsarna (energieefficiënter en schoner wijze van staalproductie) bij Tata Steel.
Reactie provincie Noord-Holland: ‘Tata heeft recent de
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Roadmap 2030 uitgebracht waarop de gezamenlijke
overheden hebben gereageerd en zij hebben ons vandaag ook
laten weten dat de investeringen uit de Roadmap 2030
gehandhaafd blijven. Zoals voorzien blijven Tata en de
provincie na het zomerreces verder in gesprek over de
uitvoering van de Roadmap en het realiseren van een
duurzaam Tata.’
8. Afgeronde zaken

Er zijn hierover sinds de vorige informatievoorziening geen
nieuwe zaken te melden

Onder voorbehoud te bespreken in de commissievergadering van 9 september 2019:
-

Besluiten op verzoeken om handhaving

-

Advies RIVM en voornemen t.a.v. vervolgonderzoek

