Bijlage bij registratienummer 1384040/1393271
Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 14 april 2020
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 waren geen openbare bijeenkomst in de afgelopen periode.

2. Bestuurlijke
overleggen

Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid IJmond op 8
april: Besproken zijn o.a.: Visie en aanpak Tata Steel
gezondheidsonderzoek RIVM en Visie gezondheid en
luchtkwaliteit IJmond.

3. Onderzoek in
opdracht van
bedrijven

Geuronderzoek Tata Steel: met behulp van drones wordt
getracht de geuremissie binnen de grenzen van Tata Steel
scherper in beeld te krijgen.

4. Onderzoek in
opdracht provincie
Noord-Holland

-

Gezondheidsonderzoek RIVM: het basisonderzoek met
enkele onderdelen van cluster A is reeds gestart. Het
verdere onderzoek start in april. Wanneer de resultaten
bekend zijn, zal afhangen van de gekozen (invulling van
de) modules. De eerste tussenresultaten worden tegen de
zomer van 2020 verwacht.

-

Najaar 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.

-

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.
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-

5. Onderzoeken in
opdracht van derden

Onderzoek RIVM naar ultrafijnstofbelasting in de IJmond.
De resultaten hiervan worden in mei 2020 verwacht.

GGD Kennemerland heeft in 2019 besloten om het
zogenaamde “kankerincidentie-onderzoek” dat eerder in 2007
is uitgevoerd te herhalen. In de informatiebijlage van februari
2020 is gemeld dat dit rapport binnenkort door de GGD
Kennemerland wordt opgeleverd. Het coronavirus legt
momenteel een groot beslag op de GGD waardoor de
oplevering van dit rapport is uitgesteld tot een later moment.

6. Lopende VTH-uitvoering
Vergunningverlening

Toezicht en
Handhaving

-

27 juni 2019, beroep ingesteld door ILenT inzake uitstoot
van stikstofoxiden (NOx) vergunning Pelletfabriek (zitting
is i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld).

-

19 november 2018, beroep ingesteld door ILenT inzake
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) windverhitters (zitting is
i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld).

-

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.

-

28 november 2019, aanvraag plaatsing filterinstallatie bij
de sinterfabriek. Het nieuwe elektrofilter zorgt voor een
aanzienbare verlaging van de stofconcentratie vanaf de
sinterkoelers. De verwachting is dat de diffuse stofemissie
hiermee ook zal afnemen. De vergunning is op 18 maart
2020 naar Tata Steel gestuurd en ligt sinds26 maart 2020
gedurende 6 weken ter inzage.

-

31 maart 2020 heeft de OD een gedoogbesluit genomen
voor het tijdelijk stallen van trailers en werkcabines.
Hiermee kunnen Tata Steel medewerkers zich aan de
corona-maatregelen van het RIVM houden.

-

De OD NZKG heeft op 10 februari 2020 een nieuwe last
onder dwangsom (de derde) aan Harsco Metals opgelegd
met betrekking tot onzorgvuldig kiepen van slakken. Deze
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heeft per verbeuring een hoogte van €30.000. Deze derde
last onder dwangsom bestaat uit maximaal 20
verbeuringen. Op 4 maart 2020 heeft een inspecteur van
de OD NZKG geconstateerd dat deze last is overtreden en
is een eerste dwangsom verbeurd.

Handhavingsverzoeken

-

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.

-

10 oktober 2019, last onder dwangsom opgelegd aan
Harsco Metals in verband met overige stofoverlast. Hier is
bezwaar tegen ingediend, de HAC-zitting heeft op 12
maart 2020 plaatsgevonden. Het besluit is in behandeling.

-

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
heeft een gedoogverzoek van Tata Steel om pannen met
rozaslak te koelen met water op het koelspoor afgewezen.

-

Op 20 maart 2020 heeft de OD NZKG een
waarschuwingsbrief aan Tata gestuurd over het zonder
vergunning in gebruik hebben van geluiddempende
schotten/schappen bij schrootveld 3.

-

Harsco heeft bezwaar ingediend tegen de invordering van
de 2e LOD over kiepen van slakpannen.

-

Handhavingsverzoek stichting IJmondig 25 maart 2019
ovenhuisemissies Hoogovens. Aangevuld op 18 december
2019. Dit handhavingsverzoek is afgewezen. De Stichting
IJmondig heeft bezwaar ingediend tegen de afwijzing van
dit handhavingsverzoek.

-

Handhavingsverzoeken van verschillende bewoners vanaf
24 januari 2020 inzake onder meer geurhinder
Kooksfabrieken. De beslistermijn is verlengd omdat er
meer onderzoek nodig om voldoende informatie te
verkrijgen voor een afgewogen besluit.
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7. Overige
Wob-verzoeken

-

21 november 2019: Wob-verzoek particulier inzake
maatregelen die provincie Noord-Holland heeft genomen
wanneer risicovolle bedrijven (o.a. Tata) meer
milieugevaarlijke stoffen uitstoten dan is toegestaan, en
die vallen onder de provincie Noord-Holland als bevoegd
gezag. In gesprek met verzoeker zijn afspraken gemaakt
hoe invulling kan worden gegeven aan dit omvangrijke
verzoek.

-

6 januari 2020: Wob-verzoek NH Dagblad correspondentie
met Tata en Harsco over ongewone voorvallen. Dit
verzoek is in behandeling. Er is een gesprek gevoerd met
de verzoeker om de exacte invulling, fasering en planning
in tijd te bespreken, aangezien het hier om meer dan
2.000 zaken gaat met minimaal zoveel documenten. Het
Wob-verzoek wordt in deelbesluiten afgehandeld en dat is
in gang gezet.

-

10 februari 2020: Wob-verzoek ontvangen van NH
Dagblad waarbij wordt gevraagd naar de drie
beschikkingen last onder dwangsom met betrekking tot
onzorgvuldig kiepen bij Harsco Metals. Op 26 maart 2020
is door de OD NZKG besloten tot openbaarmaking van
deze gegevens, twee weken na de datum van dit besluit,
tenzij belanghebbenden daartegen bezwaar hebben.

-

18 februari 2020, Wob-verzoek ontvangen van NH
Dagblad waarbij wordt gevraagd naar Tata Steel, de eco
(emissie controleprogramma-rapportages) zwavelgehalten
in Kooks- en Hoogovengas periode 2003 tot heden. De
beslissing hierop is met vier weken verdaagd door de OD
NZKG. In verband met de beperkende Corona-maatregelen
is de beslistermijn met nog eens 2 weken verdaagd.
Indiener is hiermee akkoord.

-

23 maart 2020, Wob-verzoek ontvangen van Waterfront
Media Concepten via de gemeente Velsen. Verzocht wordt
om een overzicht van de onderhoudstops en turnarounds
bij Tata Steel over de periode 2020-2021. Verzoek is in
behandeling.

Zie ook:
www.odnzkg.nl
 Actueel
 Wob-verzoeken
www.noordholland.nl
 Loket
 Wob-verzoek
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BRZO-inspecties in
Coronatijden

Gevolgen coronacrisis

De zes BRZO-OD's hebben in een brief aangegeven hoe ze
omgaan met de geplande BRZO-inspecties. Deze zullen
voorlopig niet plaatsvinden. De voorjaarsinspectie bij TATA is
onlangs uitgevoerd, de volgende staat gepland voor
september.
De coronacrisis heeft gevolgen voor projecten bij Tata Steel. 8
april heeft Tata bericht dat de ingebruikname van de
Rozaslakhal is vertraagd als gevolg van reisrestricties bij
leveranciers door maatregelen tegen het coronavirus. Tata
Steel inventariseert welke projecten nog meer gevolgen
ondervinden.

Bijeenkomst met
vertegenwoordiging
van bewoners

Op 27 februari 2020 heeft een bijeenkomst met een
vertegenwoordiging van bewonersorganisaties rondom Tata
Steel plaats gevonden. Onderwerp was de “Visie en Aanpak
Tata Steel 2020 -2050” (voorheen “programmatische aanpak
Tata Steel”). De bijeenkomst was gezamenlijk georganiseerd
door de provincie, de IJmondgemeenten en de OD NZKG.

Brief Stichting
IJmondig

Er is op 29 maart 2020 door de provincie een brief van
Stichting IJmondig ontvangen. Zij beklaagt zich daarin over
onvoldoende maatregelen door Tata Steel om aan het
gewenste, afgesproken en aanvaardbare veiligheidsniveau te
voldoen

