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Betreft: Onderzoek vergunningen Kooksfabriek Tata Steel
Kenmerk

Geachte leden,
Met deze brief informeren wij u over het resultaat van een onderzoek
waarbij de vergunning van de Kooksfabrieken van Tata Steel is
vergeleken met de daadwerkelijke situatie. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) laat een zelfde onderzoek ook
uitvoeren naar de Sinterfabriek, de beide Hoogovens, de Pelletfabriek
en de Oxystaalfabriek van Tata Steel.
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Uw kenmerk

Vorig jaar is geconstateerd dat de emissie van de sinterkoelers van Tata
Steel hoger is dan waar altijd van uit werd gegaan en in de vergunning
is opgenomen. Naar aanleiding daarvan hebben wij o.a. willen
onderzoeken of deze situatie ook in andere fabrieken van Tata Steel
kan voorkomen. Wij hebben u hierover op 5 december 201 9
geïnformeerd (kenmerk 1 324914/1 326640).
De Kooksfabrieken van Tata Steel

In de twee kooksfabrieken worden kolen onder een hoge temperatuur
gegaard tot kooks. Deze kooks zijn een belangrijke brandstof voor de
hoogovens om ijzererts te reduceren tot ruw ijzer. Bij de productie van
kooks komen stof, geur, stikstofoxiden (NOx) en verschillende andere
emissies vrij.
De vergunning van Tata Steel

De vergunning voor de kooksfabrieken is onderdeel van de
overkoepelende vergunning uit 2007 voor het gehele Tata complex, de
zogenaamde revisievergunning. In het onderzoek is gekeken naar de
vergunningvoorschriften die van toepassing zijn op de Kooksfabrieken.
Dat betreft voorschriften specifiek voor de kooksfabrieken, maar ook
meer generieke voorschriften die op het gehele Tata Steel complex of
op meerdere fabrieken van toepassing zijn.
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Resultaten van het onderzoek

De vergunning van de Kooksfabrieken is grotendeels op orde. Uit het
onderzoek is ook een aantal belangrijke aspecten naar voren gekomen.
Het onderzoek naar de vergunning van de Kooksfabrieken heeft
daarmee gedaan waar het voor was bedoeld. Namelijk in kaart brengen
of er verbeteringen in de vergunning van de Kooksfabrieken mogelijk
zijn.
In de bijlage vindt u een duiding bij het onderzoeksrapport van de CD
NZKG en het onderzoeksrapport zelf. De aanbevelingen uit dit rapport
bieden de CD NZKG voldoende handvatten om de huidige vergunning
waar nodig aan te scherpen. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels
gezet. Tata Steel heeft ook gereageerd op het onderzoeksrapport. De
reactie van Tata Steel is als bijlage toegevoegd.
De Kooksfabrieken zijn verouderd, met name Kookstabrîek 2
veroorzaakt hinder. Met de aanbevelingen van het rapport kan de
vergunning worden aangescherpt, dit zal een positief effect hebben op
de gezondheid en de ervaren hinder. Dit neemt echter niet weg dat de
Kooksfabrieken oudere fabrieken zijn waarbij niet de nieuwste
technieken worden toegepast. Cp basis van geldende (Europese) wet- en
regelgeving kan dat vooralsnog niet worden afgedwongen.
Programma Tata Steel 2020

-

2050: Samenwerken aan een

gezondete en veilige lJmond
De Kooksfabrieken worden specifiek genoemd in het onlangs in concept
vastgestelde Programma Tata Steel 2020 2050: 5amenwerken aan een
gezondere en veilige Umond. In het programma is opgenomen dat wij
behoefte hebben aan concreter uitgewerkte plannen van Tata Steel om
de ambities van 2050 om CC2-neutraal staal te maken te bereiken:
concreet zicht op nieuwe technologieën met een planning en
investeringsvoornemens die duidelijk maken hoe lang oude
technologieën in gebruik blijven. In dat verband willen wij specifiek voor
de Kooksfabrieken weten wat de beoogde levensduur is van de
Kooksfabrieken. De Kooksfabrieken zijn weliswaar niet in strijd met wet
en regelgeving, maar op de langere termijn passen deze fabrieken niet
bij een duurzaam Tata Steel. Wij gaan hierover met Tata Steel in
gesprek.
-

In het programma Tata Steel is ook opgenomen dat de Kooksfabrieken
bijzondere aandacht nodig hebben op het gebied van Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH). Het nu opgeleverde onderzoek naar de
vergunning van de Kooksfabrieken vormt een belangrijke invulling van
deze bijzondere aandacht.
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De onderzoeken van SPPS zijn een belangrijk, maar niet het enige
traject waarlangs wij de vergunning van Tata Steel doorlichten en
verbeteren. In hetzelfde programma is opgenomen dat de vergunning
van Tata Steel ook via digitalisering wordt opgeschoond. En in het kader
van de actualisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) volgt waar
noodzakelijk een traject van aanpassingen in de vergunning om de bij
het ZZS traject behorende minimalisatie-verplichtingen vast te leggen.
Onderzoek andere fabrieken
Het onderzoeksrapport voor de Kooksfabrieken is nu opgeleverd. De
onderzoeksrapporten voor de Sinterfabriek, Pelletfabriek,
Oxystaalfabriek en beide Hoogovens volgen na de zomer. Als daar
verbeteringen uit naar voren komen, passen wij ook voor die fabrieken
de vergunning aan.
Technische briefing
Wij organiseren na de zomer een technische briefing om in te gaan op
de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vergunning van de
Kooksfabrieken, de andere fabrieken en het vervolg. Wij kunnen ons
namelijk voorstellen dat de onderzoeksrapporten vragen oproepen. In
de technische briefing gaan wij graag ook dieper in op het “Programma
VTH-taken Tata Steel” van de OD NZKG. Aansluitend op het onlangs in
concept vastgestelde Programma Tata Steel stelt de OD NZKG dit
programma op. Het actualiseren van de vergunning is daar een
belangrijk, maar niet het enige onderdeel van.
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