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Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 9 maart 2021
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. Wel is in verschillende bijeenkomsten
gesproken met bewoners – en ondernemers over het
programma Tata Steel 2020 – 2050.

2. Bestuurlijke overleggen

Bestuurlijk Overleg Industrie en Gezondheid IJmond van
17 februari 2021. Besproken zijn o.a. de voortgang van
het RIVM gezondheidsonderzoek en de bijeenkomsten
met bewoners/ondernemers.

3. Onderzoek in opdracht van

Geen ontwikkelingen te melden.

bedrijven
4. Onderzoek in opdracht
provincie Noord-Holland

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 in
het eerste of tweede kwartaal van 2021 genomen.

5. Onderzoeken in opdracht van
derden
6. Lopende VTH-uitvoering

Er lopen momenteel geen onderzoeken in opdracht van
derden.
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Vergunningverlening

-

Op 28 september 2020 heeft de Dorpsraad Wijk
aan Zee beroep aangetekend tegen de
omgevingsvergunning van wandeloven 25 van de
Warmbandwalserij.

-

Tot 29 januari 2021 lag een ontwerpbesluit ter visie
waarin strengere voorschriften worden opgelegd
aan Tata Steel voor de handelingen bij de
Schrootparken 2 en 3. Dit om geluid- en
stofoverlast te voorkomen. Tata heeft een
zienswijze op dit ontwerpbesluit ingediend.

-

Op 27 januari 2021 is door de OD NZKG een
omgevingsvergunning verleend voor de vervanging
van de dempers van de ventilatoren van de primaire
afzuiging bij de werkeenheid Oxystaalfabriek 2.
Tata Steel dient er voor te zorgen dat bij de
vervanging van deze dempers en demperhuizen
geen (geluids)overlast veroorzaakt wordt voor
omwonenden. Tata Steel is per brief hier nogmaals
op gewezen.

-

Tata Steel heeft een aanvraag ingediend voor het
realiseren van een kunstduin op het terrein van
Tata Steel om aan de voorwaarden van de
vergunning Wet natuurbescherming te kunnen
blijven voldoen.

Toezicht en Handhaving

Op maandag 15 februari 2021 is de OD NZKG een
feitenonderzoek gestart naar aanleiding van foto’s van
zwarte sneeuw rond het terrein van Tata. Op basis van
het onderzoek bepalen we op welke wijze we de
handhaving kunnen inzetten. Inmiddels heeft Tata Steel
een eigen onderzoek uitgevoerd en aangegeven dat de
hinder afkomstig is vanaf het eigen terrein. Aan Tata
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Steel is gemeld dat, gezien de eerdere waarschuwing
hiervoor, we niet uitsluiten dat er een
handhavingstraject wordt opgezet en dit tot een last
onder dwangsom kan leiden. Ook het OM zal, omdat er
sinds maart 2018 een strafrechtelijk traject loopt,
geïnformeerd worden.

Handhavingsverzoeken

Op 5 december 2020 is een handhavingsverzoek
ingediend voor de ISO-certificering, gevolgd door een
rappel op 24 december en een 2e rappel op 15 januari
2021. Op 27 januari 2021 is aan indiener bericht dat
Tata Steel over de volledige ISO-certificering beschikt
voor al haar activiteiten, onderdelen en werkeenheden.
Het handhavingsverzoek is in concept afgewezen
omdat er geen sprake is van overtreding van het
vergunningvoorschrift. Indiener heeft een zienswijze op
dit ontwerpbesluit ingediend. De OD NZKG ziet n.a.v.
zienswijze geen reden om het besluit aan te passen.
Op 22 februari 2021 is de informatie voor het Wob
verzoek over de ISO certificering van Tata Steel
openbaar gemaakt.

7. Overige
Wob verzoeken

-

27 mei 2020, Wob verzoek Stichting IJmondig naar
de vergunning en de laatste veiligheidsrapportages

Zie ook:

en het laatste inspectierapport. Op 12 augustus

www.odnzkg.nl

heeft de Stichting IJmondig een brief gestuurd



Actueel

waarin de provincie in gebreke wordt gesteld voor



Wob-verzoeken

het niet tijdig reageren.
Er is een zienswijze gevraagd aan Tata over het
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www.noord-holland.nl


voornemen van de OD NZKG om deze rapporten

Loket

volledig openbaar te maken. Tata heeft een
zienswijze ingediend. De OD NZKG en Tata Steel



zijn in overleg over de afgegeven zienswijze.
-

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 was op 7 januari 2021. De
HAC heeft advies uitgebracht, GS hebben op 9
maart 2021 in de beslissing op bezwaar besloten
het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen
waarbij een klein deel van de eerder geweigerde
informatie openbaar wordt gemaakt.
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
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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
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.
De stukken voor de 3e batch, de vergunningen tot
2015, zijn gepubliceerd. De 4e batch is in
voorbereiding.

-

Op 26 oktober 2020 is een Wob verzoek ingediend
over de openbaarmaking van de documenten met
betrekking tot de LOD Brandveiligheid. Tata heeft
een zienswijze ingediend en deze wordt nu door de
OD NZKG bestudeerd.

-

Op 28 januari 2021 is een Wob verzoek ingediend
over de toezending van de weeksignalen.

-

Op 24 februari 2021 is de informatie openbaar
gemaakt na een Wob verzoek over affakkel
incidenten in 2020.

-

Op 25 februari 2021 heeft de OD NZKG een Wob
besluit genomen over het openbaar maken van 95
documenten die zien op gedoogsituaties bij 14
BRZO bedrijven (waaronder Tata Steel). De
betreffende bedrijven hebben geen bezwaar
gemaakt tegen de openbaarmaking van de
documenten.
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-

Op 25 februari 2021 is er een Wob verzoek
ingediend namens Stichting Schapenduinen,
Stichting IJmondig, Stichting Duinbehoud en
enkelen particulieren naar informatie over de
verwerking van afval van Tata Steel bij Afvalzorg, in
het bijzonder locatie Nauerna.

