Bijlage bij registratienummer 1330262/1335444
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
overleggen

27 januari 2020, BO Industrie en Gezondheid IJmond. Tijdens
het overleg zijn o.a. besproken de GS brief reconstructie
sinterkoelers, het RIVM gezondheidsonderzoek, de
programmatische aanpak Tata Steel en het Schone Lucht
Akkoord.

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

Er hebben zich hier geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan
sinds de vorige informatievoorziening.
Gezondheidsonderzoek RIVM: het basisonderzoek met enkele

provincie Noord

onderdelen van cluster A is reeds gestart. Het verdere

Holland

onderzoek start in februari. Wanneer de resultaten bekend
zijn, zal afhangen van de gekozen (invulling van de) modules.
De eerste tussenresultaten worden tegen de zomer van 2020
verwacht.
Q2 2020, Onderzoek VTH bij Tata Steel en Harsco
(Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van PS). De
sinterkoelers maken ook onderdeel uit van dit onderzoek.
1 januari 2021, afronding inventarisatie van de uitstoot van
(potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((p-)ZZS) door de
bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag.
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Onderzoek door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(OD NZKG) in opdracht van de provincie Noord-Holland tot
het
vergelijken van de vergunningen met de daadwerkelijke
situatie bij een aantal fabrieken op het terrein van Tata Steel.
Dit onderzoek ziet op de Kooksgasfabrieken, de Sinterfabriek,
de Pelletfabriek en beide Hoogovens en komt terug in de
programmatische aanpak Tata Steel.
5. Onderzoeken in
opdracht derden

De IJmondgemeenten en GGD hebben in 2019 besloten om
het zogenaamde “kankerincidentie-onderzoek” dat eerder in
2007 is uitgevoerd te herhalen. Dit rapport “Incidentie en
prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018”
wordt binnenkort door de GGD Kennemerland opgeleverd.

6. Lopende VTH uitvoering
Vergunningverlening

27 juni 2019, beroep ingesteld door ILenT inzake uitstoot van
stikstofoxiden (NOx) vergunning Pelletfabriek (zitting naar
verwachting in april 2020).
19 november 2018, beroep ingesteld door ILenT inzake
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) windverhitters (zitting naar
verwachting in april 2020).
31 oktober 2018, beroep ingesteld door Tata Steel inzake
Ducowassers (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. De
geluidswal is door Tata Steel gerealiseerd. Op 16 januari 2020
is bij de OD NZKG bezwaar aangetekend tegen de vergunning
voor de bouw van de geluidswal.
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28 november 2019, aanvraag plaatsing filterinstallatie bij de
sinterfabriek. 31 januari 2020 aanvullende informatie
ontvangen die nodig is voor de vergunning. De procedure
voor de verlening van de vergunning is vanwege de
complexiteit met 6 weken verlengd.
Geurvoorschriften
Eind 2017 heeft Tata Steel verzocht enkele geurvoorschriften
in hun revisievergunning te wijzigen. Medio 2018 is namens
ons college een ontwerpbesluit gepubliceerd met daarin ons
voornemen om 1) de bestaande (ten opzichte van vergunning
lagere) geurbelasting vast te leggen, 2) voor geur een
monitoringssysteem verplicht te stellen, 3) periodieke
onderzoeken naar (reductie van) geuremissies uit te voeren en
te rapporteren en 4) de verplichting om rookgascondensatie
aan te brengen bij Hoogoven 6 in te trekken. De gemeenten
Velsen, Beverwijk en Heemskerk en de dorpsraad Wijk aan Zee
hebben indertijd zienswijzen ingebracht.
De onderbouwing voor het wijzigen van de voorschriften is
kortgezegd: 1) de totale geurreductie is met 39% hoger dan
het voorgeschreven doel van 30% reductie, 2) volgens
onderzoek is vermindering van de geuroverlast door
Hoogoven 6 door toepassing van rookgascondensatie relatief
gering en 3) bedraagt de benodigde investering circa € 49
miljoen.
In 2018 zagen we een stijging van het aantal geurklachten,
deze zijn geanalyseerd. We houden alle opties nu nog een
keer tegen het licht en zullen binnenkort het definitieve
besluit nemen.
HIsarna
Een correctie op de informatie zoals deze is vermeld in de
informatievoorziening van 7 januari 2020. Daarin werd
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vermeld er een vergunning is aangevraagd voor overgang

proefinstallatie naar een reguliere vergunning. Er is nog geen
vergunning aangevraagd, we zijn in de fase van vooroverleg
waar een aanvraag uit kan/zal volgen.
Verder is er niet zo zeer sprake van een overgang naar een
“reguliere vergunning” als wel naar een opgeschaalde
installatie. Tata Steel heeft nu een installatie waar ze proeven
mee doen (proefinstallatie) daar is op basis van het
activiteitenbesluit een vergunning voor (van eind 2017). Tata
Steel wil nu opschalen naar een volgende fase, daar is een
andere vergunning voor nodig. Daar loopt nu een traject voor,
dit duurt zoals ook in de vorige informatievoorziening werd
gemeld naar verwachting nog enkele maanden.
Rozaslakhal
Op 8 januari 2020 is van Harsco Metals een tweede
gedoogverzoek ontvangen om, vooruitlopend op de
vergunning te mogen starten met het storten van de vloer
binnen in de hal. De verwachting is dat er nog meer
gedoogverzoeken zullen komen, vooruitlopend op de
vergunning, die volgens de huidige planning op 1 april
verleend kan worden.
Verder is op 23 januari 2020 een werktijden ontheffing
verleend voor het “vlinderen” van de betonnen vloeren in de
Rozaslakhal. Dit kan geluid geven.
Toezicht en

Op 10 januari 2020 is een overtreding van de last onder

Handhaving

dwangsom met betrekking tot onzorgvuldig kiepen van
slakken geconstateerd bij Harsco Metals. Hiermee is de last
onder dwangsom ‘volgelopen’ en is Harsco Metals een totaal
van € 300.000,- verschuldigd. Op 19 december 2019 is aan
Harsco Metals een invorderingsbeschikking verzonden voor
de eerste elf verbeurde dwangsommen (totaal €275.000,-). Er
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is een nieuwe last onder dwangsom (de derde) aan Harsco
Metals opgelegd. Deze heeft per verbeuring een hoogte van
€30.000. Deze derde dwangsom bestaat uit maximaal 20
verbeuringen.
Het hoger beroep van Harsco Metals van 6 november 2019
tegen de uitspraak van 30 september 2019 met betrekking tot
de opgelegde lasten onder dwangsommen in verband met het
onzorgvuldig kiepen van slakken is nog in behandeling.
Op 14 januari 2020 is een last onder dwangsom opgelegd aan
Tata Steel met betrekking tot het voorkomen van het ontstaan
van ‘rauwe kooks’ bij de Kooksfabrieken. In de
kooksgasfabrieken van Tata Steel worden van kolen
zogenaamde kooks gemaakt. Ongare kooks zijn kolen die
onvoldoende zijn verhit. Deze kolen veroorzaken uitstoot die
in de vorm van zwarte rook zichtbaar is. Het ontstaan van
ongare kook is niet vergund. Er mogen daarom geen ongare
kooks ontstaan. Tata Steel krijgt een paar weken de tijd om
zelf maatregelen te treffen zodat geen ongare kooks meer
ontstaan. Daarna worden dwangsommen verbeurd per
overtreding.
11 oktober 2019, last onder dwangsom opgelegd aan Harsco
Metals in verband met overige stofoverlast. Hier is bezwaar
tegen ingediend, de HAC zitting is gepland op 12 maart 2020.
Brandveiligheid kantoorpanden Tata Steel: Bij inspecties van
de OD NZKG is gebleken dat er omissies zijn op het gebied
van brandveiligheid in de kantoorpanden. Dit betreft
bijvoorbeeld vluchtroute aanduiding en brandscheidingen

in de kantoren. Dit gaat Tata Steel nu op orde brengen.
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 heroverweging hebben GS op 14 januari
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2020 besloten het handhavingsverzoek voor het onderdeel
van de ongare kooks alsnog gegrond te verklaren en aan Tata
Steel een last onder dwangsom op te leggen vanwege het
ontstaan van ongare kooks. Voor het overige is besloten het
handhavingsverzoek ongegrond te verklaren.
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. GS
hebben op 28 januari 2020 besloten het verzoek voor het
onderdeel van de ongare kooks alsnog gegrond te verklaren.
De daarbij behorende last onder dwangsom was reeds
onderdeel van het hierboven genoemde besluit van 14 januari
2020 op een handhavingsverzoek van een particulier. Voor
het overige is besloten het handhavingsverzoek ongegrond te
verklaren.
Handhavingsverzoek stichting IJmondig 25 maart 2019
ovenhuisemissies Hoogovens. Aangevuld op 18 december
2019. Dit handhavingsverzoek is in behandeling.
Van stichting IJmondig een verzoek tot handhaving met
betrekking tot stofverspreiding van Harsco Metals. Dit verzoek
is op 27 mei 2019 afgewezen. De HAC zitting was op 17
oktober 2019. Op 12 november 2019 is in beslissing op
bezwaar besloten conform het HAC advies het bezwaar
ongegrond te verklaren.
Handhavingsverzoeken van verschillende bewoners vanaf 24
januari 2020 inzake geurhinder Kooksfabrieken.
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7. Overige
Wob-verzoeken

5 november 2019, door het European Environmental Bureau
inzake emissiegegevens en grote stookinstallaties, onder

Zie ook:

meer bij Tata Steel. Op 21 januari 2020 is door de OD NZKG

www.odnzkg.nl

besloten tot openbaarmaking van deze gegevens, twee weken



Actueel

na de datum van dit besluit, tenzij belanghebbenden



Wob-verzoeken

daartegen bezwaar hebben.

www.noord-holland.nl


Loket



Wob-verzoek

29 november 2019, door NH Dagblad met betrekking tot de
documenten en correspondentie over de in de afgelopen tien
jaar aan Tata Steel en Harsco Metals opgelegde
dwangsommen. Dit besluit binnen 2 weken geopenbaard
vanaf 29 januari 2020.
16 januari 2020, door NH Dagblad met betrekking tot de
elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel over 2018 en
2019. Op 24 januari 2020 is door de OD NZKG besloten tot
openbaarmaking van deze gegevens over 2018, twee weken
na de datum van dit besluit, tenzij belanghebbenden
daartegen bezwaar hebben. De gegevens over 2019 zijn nog
niet beschikbaar.
6 januari 2020: WOB verzoek NH Dagblad correspondentie
met Tata en Harsco over ongewone voorvallen. Dit verzoek is
in behandeling.
21 januari 2020: Wob verzoek ontvangen van NH Dagblad
waarbij wordt gevraagd naar de standaard
milieumeldingenlijsten (SMML) over 2017, 2018 en 2019 van
Tata Steel en Harsco. Dit verzoek is in behandeling.

11 juli 2019

Motie 22-2019 en motie 23-2019
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8. Afgeronde zaken

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

Onder voorbehoud te bespreken in de commissievergadering van 10 februari 2019:
-

PM

