Bijlage bij registratienummer 1240947/1335444
Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals
In deze bijlage zijn de stand van zaken en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot het
dossier Harsco Metals/Tata Steel en daar direct aan gerelateerde openbare bijeenkomsten,
bestuurlijke overleggen, onderzoeken, uitvoerende (VTH-) werkzaamheden en rechtsgangen.
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. 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 periode gepland

2. Bestuurlijke

27 januari 2020, BO Industrie en Gezondheid IJmond

overleggen
3. Onderzoek in opdracht
van bedrijven
4. Onderzoek in opdracht

Er hebben zich hier geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan
sinds de vorige informatievoorziening
n.n.b., 2de fase onderzoek RIVM. Vooruitlopend hierop hebben

provincie Noord

GS op 15 oktober 2019 besloten nu alvast opdracht te geven

Holland

aan het RIVM voor een basisonderzoek
Q2 2020, Onderzoek VTH bij Tata Steel en Harsco
(Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van PS)
Q1 2020, Reconstructie en evaluatie situatie rondom
sinterkoelers Tata Steel
1 januari 2021, afronding inventarisatie van de uitstoot van
(potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((p-)ZZS) door de
bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag, waaronder Tata
Steel en Harsco Metals. Op basis van de resultaten hiervan
worden mogelijk vergunningen geactualiseerd
2020, OD NZKG vergelijkt (in opdracht van de provincie
Noord-Holland) de vergunningen van fabrieken op het terrein
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van Tata Steel met de daadwerkelijke situatie. Het gaat om de
fabrieken waar de meeste gezondheidswinst te behalen valt,
namelijk de Kooksgasfabrieken, de Sinterfabriek, de
Pelletfabriek en beide Hoogovens. Dit onderzoek komt terug
in de Programmatische Aanpak Tata Steel

5. Onderzoeken in

-

opdracht derden
6. Lopende VTH uitvoering
Vergunningverlening

27 juni 2019, beroep ingesteld door ILenT inzake uitstoot van
stikstofoxiden (NOx) vergunning pelletfabriek (zittingsdatum
nog niet bekend)
31 oktober 2018, beroep ingesteld door Tata Steel inzake
Ducowassers (zittingsdatum nog niet bekend)
19 november 2018, beroep ingesteld door ILenT inzake
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) windverhitters
(zittingsdatum nog niet bekend)
18 oktober 2019, aanvraag geluidswal schrotverwerking. Op 3
december 2019 is een vergunning verleend aan Tata Steel
voor het verhogen van de wanden bij schrotopslag 3, bedoeld
om geluidhinder voor de omgeving te beperken. Tot op heden
zijn hierop geen zienswijzen ingediend of is hiertegen
bezwaar of beroep aangetekend
28 november 2019, aanvraag plaatsing filterinstallatie bij de
sinterfabriek. Beslistermijn loopt tot 23 januari 2020 (mits de
aanvraag volledig is)
HIsarna
Tata Steel heeft een vergunning aangevraagd voor de
overgang van een proefinstallatie naar een reguliere
vergunning voor HIsarna. De HIsarna fabriek geeft ook
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stikstofemissie. Om dit goed in de vergunning te regelen is
elders binnen Tata Steel een vermindering van stikstofemissie
nodig, zogenoemde interne saldering. Zodra dit rond is kan
de vergunning worden verstrekt. Het duurt daardoor naar
verwachting nog enkele maanden voordat HIsarna weer in
gebruik genomen kan worden.
Begin januari vindt een gesprek plaats met de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord om inzichtelijk te
krijgen waar vermindering van stikstofuitstoot door industrie
in Noord-Holland, waaronder Tata Steel, mogelijk is

Rozaslakhal
Voor de bouw van de Rozaslakhal zijn 2
omgevingsvergunningen nodig: Voor de bouw van de hal zelf
(de zogenaamde “outershell” of buitenhal) en voor het
milieuonderdeel. Voor het milieuonderdeel gaat het om
installaties die een milieubelasting bevatten zoals het
verwerken van de slak en het filteren van stof uit de lucht.
Deze onderdelen zitten binnen in de hal en heten daarom ook
wel de “innershell” of binnenhal.
De vergunning voor de buitenhal is reeds verleend op 24 april
2019. Aan de buitenhal wordt sindsdien gebouwd. Zoals al
eerder vermeld is op de bouwvergunning buitenhal Harsco
een voorlopige voorziening afgewezen en zijn er twee lopende
bezwaarzaken bij de provinciale Hoor- en Adviescommissie
(HAC) (zittingsdatum nog niet bekend).
Voor de bouw van de binnenhal met de installaties is een
aparte omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning
doorloopt een uitgebreide procedure (tot 26 weken). Harsco
Metals heeft deze vergunning 29 november 2019
aangevraagd. Om voldoende snelheid in het proces te
houden, is voor enkele voorbereidende werkzaamheden
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vooruitlopend op de Omgevingsvergunning een
gedoogverzoek ingediend.
16 december 2019 is aan Harsco Metals door de OD NZKG
een gedoogtoestemming afgegeven voor het storten van de
fundering (wapening en storten funderingsplaten), bedoeld
voor de binnenhal van de Rozaslakhal. Dit is vooruitlopend op
vergunningverlening. Hiermee wordt voorkomen dat later in
het proces vertraging optreedt.
Verder is door Harsco Metals aangegeven dat zij de
Rozaslakhal in april 2020 in gebruik neemt. Omdat het
nieuwe werkproces van de hal moet worden getest en
ingeregeld, wordt in april 2020 in eerste instantie gestart met
de bewerking van 50% van de Rozaslak in de nieuwe hal. Dit
wordt zo spoedig mogelijk opgeschaald naar de volledige
capaciteit.
Toezicht en

Er zijn sinds de vorige informatievoorziening geen

Handhaving

dwangsommen verbeurd door Harsco Metals of Tata Steel
In voorbereiding: nieuwe last onder dwangsom in verband
met onzorgvuldig kiepen van slakken door Harsco Metals
In voorbereiding: last onder dwangsom aan Tata Steel in
verband met ongare kooks
11 oktober 2019, last onder dwangsom opgelegd aan Harsco
Metals in verband met overige stofoverlast
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.
6 december 2019, er is een concept-inningsbrief verzonden
aan Tata Steel, in verband met overtreding van een last onder
dwangsom in verband met de vloeistofkerendheid van de
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vloer bij schrootcatering veld 3. Het te innen bedrag is
€50.000,19 december 2019, aan Harsco Metals is een
invorderingsbeschikking verzonden voor de elf verbeurde
dwangsommen (totaal €275.000,-) in verband met
voorkomen van onzorgvuldig kiepen van slakken, zoals gelast
bij besluit van 23 januari 2019. Met de
invorderingsbeschikking wordt aan Harsco Metals aangegeven
dat de provincie tot invordering van dit bedrag overgaat.
Harsco Metals kan tegen dit besluit in bezwaar en beroep
treden
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
onderbouwing afgewezen. Bezwaar is ingediend op 7 oktober
2019. Zittingsdatum HAC was op 12 december 2019. In
afwachting advies HAC en beslissing op bezwaar (verwacht
januari 2020). In dit besluit wordt de aanvulling op het eerder
ingediende handhavingsverzoek door Stichting IJmondig met
betrekking tot de bruine rook van de Hoogovens
meegenomen
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
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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
27 december 2019, afwijzing van het Wob-verzoek van de
Volkskrant m.b.t. de inspectierapporten van het doekfilter bij
de sinterfabriek. Het verzoek is afgewezen aangezien eerdere
stukken reeds openbaar waren en over 2019 geen nieuwe
inspectierapporten aanwezig zijn op dit onderdeel

11 juli 2019
Eind december 2019, begin
januari 2020

Motie 22-2019 en motie 23-2019
Er wordt door de OD NZKG een toename geconstateerd in het
aantal klachten uit de omgeving van Tata Steel, met name
over geur en geluid. De OD NZKG heeft Tata Steel hierover
bevraagd en doet nader onderzoek naar de oorzaak van de
klachten. Dit hangt mogelijk samen met ongare kooks bij de
kooksgasfabrieken. Hiervoor is reeds een last onder
dwangsom in voorbereiding

Pilot dakemissies
oxystaalfabriek

Met Tata Steel wordt gesproken over een pilot bij de
oxystaalfabriek, binnen de huidige vergunning, om een proef
te starten gericht op het terugdringen van de dakemissies

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:
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