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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals

Datum informatievoorziening: 10 december 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. Wijzigingen ten opzichte van de vorige informatievoorziening zijn geel
gearceerd.
1. Openbare
bijeenkomsten

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

2. Bestuurlijke
overleggen
3. Onderzoek in opdracht
van bedrijven
4. Onderzoek in opdracht
provincie Noord
Holland

Er staan de komende twee weken geen voor dit dossier
relevante bestuurlijk overleggen gepland
Er hebben zich hier geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan
sinds de vorige informatievoorziening
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., 2de fase onderzoek RIVM. Vooruitlopend hierop hebben
GS op 15 oktober 2019 besloten nu alvast opdracht te geven
aan het RIVM voor een aantal zaken waar snel mee gestart kan
worden. Het gaat dan om een analyse van inhaleerbare stoffen
op basis van data uit het luchtmeetnet, een inventarisatie van
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acute klachten en een analyse van de klachtenregistratie van
regionale huisartsen. Over de andere opties voor mogelijk
vervolgonderzoek wordt later een besluit genomen.
Q2 2020, Onderzoek VTH bij Tata Steel en Harsco
(Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van PS)
Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van
stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan
vergund. De provincie gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen
gebeuren en hoe dit zoveel jaar door de provincie en de
ODNZKG, maar ook door Tata, niet is opgemerkt. Daarnaast
heeft de gedeputeerde de ODNZKG opdracht gegeven om
vergunningen van fabrieken van Tata Steel te vergelijken met
de werkelijke situatie. Het gaat daarbij, naast de Sinterfabriek
om de Pelletfabriek en beide Hoogovens. De ODNZKG laat een
dergelijk onderzoek momenteel al voor de Kooksgasfabrieken
uitvoeren
5. Onderzoeken in
opdracht derden

29 november 2019, Rapport kwaliteitsborging bij de
uitvoering van VTH-taken

6. Lopende VTH uitvoering
Vergunningverlening

27 juni 2019, beroep ingesteld door ILenT inzake uitstoot van
stikstofoxiden (NOx) vergunning pelletfabriek (zittingsdatum
nog niet bekend)
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)

Bijlage bij registratienummer 1240947/1326634
19 november 2018, beroep ingesteld door ILenT inzake
uitstoof van stikstofoxiden (NOx) windverhitters
(zittingsdatum nog niet bekend)
18 oktober 2019, aanvraag geluidswal schrotverwerking.
Conceptbeschikking gaat in de week van 9 december 2019 ter
visie
28 november 2019, aanvraag plaatsing filterinstallatie bij de
sinterfabriek. Beslistermijn loopt tot 23 januari 2020 (mits de
aanvraag volledig is)
Toezicht en

Op 11 oktober 2019 is een last onder dwangsom opgelegd

Handhaving

aan Harsco Metals in verband met overige stofoverlast
Er zijn sinds de vorige informatievoorziening geen
dwangsommen verbeurd door Harsco Metals of Tata Steel
In voorbereiding: nieuwe last onder dwangsom in verband
met onzorgvuldig kiepen van slakken door Harsco Metals
6 november 2019, Harsco Metals gaat in hoger beroep tegen
de uitspraak van 30 september 2019 met betrekking tot de
opgelegde lasten onder dwangsommen in verband met het
onzorgvuldig kiepen van slakken
Aan Tata Steel is een concept last onder dwangsom verzonden
in verband met ongare kooks

Handhavingsverzoeken

Van een particulier over emissies bij de blustoren en
kooksfabriek 1, afgewezen op 24 juli 2019 (6 weken
bezwaartermijn), bezwaar is ingediend, zittingsdatum HAC 17
oktober 2019. In afwachting advies HAC
Van Stichting IJmondig een verzoek over ontstoffing bij het
ovenhuis van de hoogovens, een verzoek over stofoverlast van
vrachtwagens en shovels en een verzoek over 17
uiteenlopende zaken. De verzoeken zijn met een uitgebreide
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onderbouwing afgewezen. Bezwaar is ingediend op 7 oktober
2019. Zittingsdatum HAC 12 december 2019
Van een particulier een verzoek tot handhaving met
betrekking tot stofverspreiding van Harsco Metals Holland
B.V. van 27 mei 2019, afgewezen, bezwaar is ingediend,
zittingsdatum HAC 17 oktober 2019. In afwachting advies
HAC
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

5 november 2019, door het European Environmental Bureau
inzake emissiegegevens en grote stookinstallaties, onder
meer bij Tata Steel. In behandeling

11 juli 2019
29 november 2019

Motie 22-2019 en motie 23-2019
Opening loket ‘Tata Steel in de buurt’ van Tata Steel in Wijk
aan Zee

8. Afgeronde zaken

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

Onder voorbehoud te bespreken in de commissievergadering van 13 januari 2019:
-

PM

