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Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 17 december 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 bijeenkomsten in de afgelopen
periode.

2. Bestuurlijke overleggen

Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid IJmond op
3 december 2020. Gesproken is over de organisatie
van bijeenkomsten Programma Tata Steel en het
Programma 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.

-

In opdracht van Tata Steel voert TNO een
onderzoek naar de ‘bio-beschikbaarheid’ van
stof in de omgeving. Hiermee wordt onderzocht
in welke mate bepaalde bestanddelen van het
stof toegankelijk zijn voor en vervolgens
opgenomen worden door het lichaam. Zie de
website van Tata Steel voor meer informatie.

4. Onderzoek in opdracht
provincie Noord-Holland

-

Gezondheidsonderzoek RIVM: Het volledige
onderzoek (cluster A) is gestart. De planning
van het RIVM is aangepast, onder andere als
gevolg van Covid-19 en een groter aantal
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depositiemonsters (veegmonsters). De
onderdelen van het basisonderzoek worden
naar verwachting in maart 2021 afgerond, het
rapport over het depositieonderzoek naar
verwachting in juni 2021. Zie verder de
bijgevoegde brief.
-

Onderzoek VTH bij Tata Steel en Harsco
(Randstedelijke Rekenkamer in opdracht van
PS).

-

1 januari 2021, afronding inventarisatie van de
uitstoot van (potentieel) Zeer Zorgwekkende
Stoffen ((p-)ZZS) door de bedrijven onder
provinciaal bevoegd gezag. GS hebben hierover
op 26 november een voortgangsbrief naar
Provinciale Staten gestuurd: Tata Steel en
Harsco liggen op schema voor aanleveren van
de gegevens op 1 januari 2021.

-

De resultaten van het geuronderzoek (door
Witteveen en Bos in opdracht van de OD NZKG)
zijn binnen. Een definitief besluit over geur bij
Tata Steel op basis van het provinciale
geurbeleid wordt naar verwachting begin 2021
genomen.

5. Onderzoeken in opdracht van
derden

Er lopen momenteel geen onderzoeken in opdracht van
derden.

6. Lopende VTH-uitvoering
Vergunningverlening

-

19 november 2018, beroep ingesteld door
ILenT inzake uitstoot van stikstofoxiden (NOx)
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windverhitters. De zitting heeft op 15 oktober
2020 plaatsgevonden. De rechter heeft bepaald
dat er een nieuw besluit genomen moet worden
over de emissiegrenswaarde voor stikstof
(NOx). De rechter heeft de OD NZKG hier een
termijn van 36 weken voor gegeven.

-

18 oktober 2019, aanvraag geluidswal
schrootverwerking. 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 bezwaar
aangetekend tegen de vergunning voor de
bouw van de geluidswal door omwonenden. Er
hebben twee (informele) gesprekken onder
leiding van de HAC plaatsgevonden. Naast deze
gesprekken op 13 mei en 10 juni jl. is er een
technisch inhoudelijk overleg gevoerd met de
betrokkenen om antwoord te geven op de
vragen van bezwaarden. Betrokkenen hebben
desalniettemin besloten het bezwaar door te
zetten. Deze ligt ter behandeling bij de HAC.

-

28 november 2019, aanvraag plaatsing
filterinstallatie bij de sinterfabriek. Het nieuwe
elektrofilter zorgt voor een aanzienlijke
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. Er is geen bezwaar ingediend, de
vergunning is inmiddels onherroepelijk. Tata

Bijlage registratienummer 1384040/1547933
Steel heeft per brief van 28 april laten weten
dat zij door beperkende maatregelen (Coronacrisis) bij de toeleverancier niet kan voldoen
aan het voorschrift in de vergunning om
uiterlijk 31 januari 2021 het filter te installeren.
Op 15 december 2020 is het verzoek van Tata
Steel binnengekomen om de realisatietermijn
voor het plaatsen van de filter te wijzigen naar
30 april 2020.
-

Op 28 september 2020 heeft de Dorpsraad Wijk
aan Zee beroep aangetekend op de
Omgevingsvergunning die is afgegeven voor de
Wandeloven 25 van Tata Steel.

-

Op 8 december 2020 is het ontwerpbesluit naar
Tata Steel gestuurd waarin de OD NZKG
gedragshandelingen voor Schrootpark 2 en 3
voorschrijft om de geluidshinder en stofhinder
te verminderen en beter te handhaven. Het is
een ambtshalve wijziging en de eerste vanuit
het uitvoeringsprogramma van de OD NZKG.

Toezicht en Handhaving

-

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 heeft
per verbeuring een hoogte van € 30.000. Deze
derde last onder dwangsom bestaat uit
maximaal 20 verbeuringen. Tot en met 17
december 2020 zijn in totaal 3 verbeuringen
geconstateerd.
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-

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. Tot
en met 3 september 2020 zijn er 11
verbeuringen geconstateerd. Tegen de
invordering van de eerste 6 verbeuringen is op
24 september 2020 een zienswijze door Tata
Steel ingediend. Op deze zienswijze is door de
OD gereageerd. Tata Steel is vervolgens in
bezwaar gegaan tegen de invorderingsbeschikking. Voor de volgende 5 verbeuringen
is op 30 november 2020 een
invorderingsbeschikking aan Tata Steel
verstuurd. Tata Steel heeft twee weken de tijd
voor het indienen van een zienswijze. Voor de
derde set verbeuringen (2) is een
invorderingsbeschikking in voorbereiding.

-

10 oktober 2019, last onder dwangsom
opgelegd aan Harsco Metals in verband met
overige stofoverlast ten gevolge van overige
handelingen (niet kiepen). Hier is bezwaar
tegen ingediend. De HAC heeft op basis van de
zitting van 12 maart 2020 het bezwaar
ongegrond verklaard. Harsco is in juli 2020 in
bezwaar gegaan tegen deze beslissing. Er is 1
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verbeuring geconstateerd op 11 mei.

-

Op 23 april 2020 is een last onder dwangsom
opgelegd aan Tata Steel voor een overtreding
Artikel 2.1 Wabo (Oude Averijhaven en het
koelen van Roza slakken met water op
koelspoor).

-

Op 26 mei 2020 is een last onder dwangsom
opgelegd aan Tata Steel voor het verspreiden
van stof uit de kranen op de buitenkade 2
(Buka2).

-

Op 9 juni 2020 is een last onder dwangsom
opgelegd aan Tata Steel inzake stofverspreiding
schrootcatering 3.

-

Op 18 augustus 2020 is een last onder
dwangsom opgelegd aan Tata Steel inzake de
brandveiligheid van diverse gebouwen op het
terrein. Op 4 december 2020 is een
invorderingsbeschikking van € 1000,- aan Tata
Steel verstuurd.

Handhavingsverzoeken

-

Handhavingsverzoeken van verschillende
bewoners vanaf 24 januari 2020 inzake onder
meer geurhinder Kooksfabrieken. De
beslistermijn is verlengd omdat er meer
onderzoek nodig is om voldoende informatie te
verkrijgen voor een afgewogen besluit. Op 5
oktober 2020 is de OD NZKG in gebreke
gesteld door het uitblijven van een besluit. Op
deze ingebrekestelling is inmiddels besloten.
Ook over de handhavingsverzoeken is een
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besluit genomen. De indieners zijn
geïnformeerd over de afwijzing van hun
handhavingsverzoek.

7. Overige
Wob verzoeken

-

21 november 2019: Wob verzoek particulier
inzake maatregelen die provincie Noord-

Zie ook:

Holland heeft genomen wanneer risicovolle

www.odnzkg.nl

bedrijven (o.a. Tata) meer milieugevaarlijke



Actueel

stoffen uitstoten dan is toegestaan, en die



Wob-verzoeken

vallen onder de provincie Noord-Holland als
bevoegd gezag. In gesprek met verzoeker zijn

www.noord-holland.nl


Loket



Wob verzoek

afspraken gemaakt hoe invulling kan worden
gegeven aan dit omvangrijke verzoek. Dit Wob
verzoek loopt nog en wordt/is per deelbesluit
afgehandeld. Wanneer verzoeker heeft
aangegeven welke documenten zijn gewenst
van Tata kunnen de documenten worden
verzameld en zal ook dit onderdeel als
deelbesluit worden afgesloten. Dit loopt.
-

27 mei 2020, Wob verzoek Stichting IJmondig
naar de vergunning en de laatste
veiligheidsrapportages en het laatste
inspectierapport. Op 12 augustus heeft de
Stichting IJmondig een brief gestuurd waarin de
provincie in gebreke wordt gesteld voor het niet
tijdig reageren.
Er is een zienswijze gevraagd aan Tata over het
voornemen van de OD NZKG om deze
rapporten volledig openbaar te maken. Tata
heeft een zienswijze ingediend. Tata en de OD
NZKG zullen op korte termijn met elkaar in
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overleg treden om deze zienswijze te
bespreken. Daarna volgt besluitvorming over de
zienswijze en het Wob verzoek zelf.
-

2 juni 2020, Wob verzoek van Stichting
Schapenduinen, Stichting IJmondig, Stichting
Duinbehoud en enkelen particulieren naar
afhandeling bepaalde mails,
gezondheidsonderzoek RIVM, intrekken
mandaat, toezicht en handhaving Tata sinds
2010 en ongevallen en hulpverlening richting
Tata. Dit verzoek wordt in afstemming door de
provincie en door de OD NZKG afgehandeld. Op
14 augustus 2020 is een ingebrekestelling
voor dit Wob verzoek ontvangen. De provincie
heeft voor haar gedeelte op 27 augustus 2020
een besluit genomen. Tegen dit besluit is
bezwaar ingediend, de zitting bij de HAC is in
januari 2021. Het Wob verzoek bestaat uit
meerdere onderdelen. Het meest omvangrijke
onderdeel betreft duizenden documenten. De
OD NZKG zal dat onderdeel in overleg met PNH
afhandelen. Vanwege de omvang van het
verzoek heeft de OD NZKG een voorstel gedaan
aan de indieners van dit Wob verzoek op welke
wijze de gevraagde documenten toegankelijk
kunnen worden gemaakt (na toepassing van de
regels van de Wob).
Op 19 november 2020 is de 1e batch van 136
documenten zijnde de aan Tata Steel verleende
vergunningen in 2019 en 2020 actief openbaar
gemaakt.
Op een later moment worden de gepubliceerde
documenten overgeheveld naar een e-depot
dat permanent op de website van de ODNZKG
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beschikbaar zal zijn en inzicht geeft in de
besluitvorming inzake Tata Steel.
De 2e batch over de vergunningen van 2015 t|m
2018 ligt momenteel bij Tata Steel voor het
geven van een zienswijze.
Het verzamelen van de stukken voor de 3e
batch, de vergunningen tot 2015, is in
voorbereiding bij de provincie Noord-Holland.
-

28 september 2020, Wob verzoek van Stichting
Schapenduinen, Stichting IJmondig, Stichting
Duinbehoud en enkele particulieren naar alle
informatie van de afgelopen 10 jaar naar de
“inmenging door Tata Steel bij onderzoeken en
rapporten over de gezondheid van personen in
de omgeving van Tata Steel waar de provincie
direct of indirect bij betrokken was”. En naar
het Kanker Incidentie en prevalentie onderzoek
van de GGD van juni 2020. Dit verzoek is én bij
de provincie én bij de OD NZKG
binnengekomen. De OD NZKG heeft dit Wob
verzoek afgewezen omdat deze documenten
niet in haar bezit zijn. De provincie heeft het
aan haar gerichte Wob verzoek op 9 december
2020 beantwoord.

-

15 oktober 2020, Wob verzoek van een
journalist inzake rapporten,
kostenbatenanalyses en communicatie rond de
Pelletfabriek Tata Steel. Het verzoek is in
behandeling.

-

22 oktober 2020, omvangrijk Wob verzoek van
Stichting Schapenduinen, Stichting IJmondig,
Stichting Duinbehoud en enkele particulieren
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naar het onderzoek uitgevoerd door SPPS in
opdracht van de ODNZKG en de PNH waarvan
het onderzoeksrapport in september 2020 is
verschenen over de vergunningen van Tata
Steel voor Hoogoven 6 en7, de Sinterfabriek, de
Pelletfabriek en de Oxystaalfabriek. Het verzoek
is in behandeling.
-

23 oktober 2020, Wob verzoek van Stichting
Schapenduinen, Stichting IJmondig, Stichting
Duinbehoud en enkele particulieren inzake de
LOD Tata Steel brandveiligheid. Het verzoek is
in behandeling.

-

26 oktober 2020, Wob verzoek van de Stichting
IJmondig naar de ISO-certificaten van Tata
Steel. Het Wob verzoek is afgewezen omdat het
document op dat moment niet aanwezig was.

-

2 november 2020, Wob verzoek van Stichting
Schapenduinen, Stichting IJmondig, Stichting
Duinbehoud en enkele particulieren naar de ISO
certificering van Tata Steel. Het document is
opgevraagd bij Tata Steel aan toegestuurd aan
verzoekers.

-

10 november 2020 (doorgestuurd vanuit GGD
Amsterdam, voor zover het betrekking heeft op
de provincie Noord-Holland), Wob verzoek van
Stichting Schapenduinen, Stichting IJmondig,
Stichting Duinbehoud en enkele particulieren
naar onder andere de betrokkenheid van Tata
Steel bij het tot stand komen van luchtkwaliteit
rapportages. Inhoudelijk komt dit gedeelte
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overeen met het Wob verzoek van 28
september van dezelfde indieners.

Kosteneffectiviteitsonderzoek

De OD NZKG is voornemens de vergunning van Tata

Pelletfabriek

Steel aan te passen waarbij de maatregel voor deNox
bij de Pelletfabriek wordt opgelegd. Dit is de maatregel
waar het kosteneffectiviteitsonderzoek over ging.

Programma Tata Steel 2020-

Het Programma is op 17 november 2020 vastgesteld

2050

door GS en de Colleges van B&W van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen.

Overig

- Ingekomen brief Stichting Schapenduinen, Stichting
IJmondig e.a. van 31 augustus 2020 met verzoek
vergunning Tata Steel op verschillende punten te
actualiseren. Op 1 december 2020 is aan verzoekers
het voorgenomen besluit op aanvraag om wijziging
voorschriften van de omgevingsvergunning van Tata
Steel toegestuurd.

