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Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 1 juni 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

Op 14 april 2021 heeft een openbare online
bijeenkomst plaatsgevonden om het RIVM briefrapport
“Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek
IJmond” toe te lichten.

2. Bestuurlijke overleggen

Op 9 april 2021 heeft een Bestuurlijk Overleg Industrie
& Gezondheid IJmond plaatsgevonden om het RIVM
briefrapport “Tussentijdse resultaten
gezondheidsonderzoek IJmond” te bespreken.

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 rond de zomer
genomen.
- De eerste resultaten van het Gezondheidsonderzoek
in de IJmond zijn gepubliceerd. PS zijn hier per brief
separaat over geïnformeerd.

5. Onderzoeken in opdracht van
derden

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft
aangekondigd een onderzoek te starten naar de
Risico’s voor omwonenden door uitstoot van industrie.
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De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata
Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële
complexen in Nederland waar dezelfde problematiek
speelt.
6. Lopende VTH-uitvoering
Vergunningverlening
-

Tata Steel heeft een aanvraag ingediend voor het
realiseren van een kunstduin (gedeeltelijk
opgebouwd met staalslak) op het terrein van Tata
Steel om aan de voorwaarden van de vergunning
Wet natuurbescherming te kunnen blijven voldoen.
Het ontwerpbesluit is op 21 mei 2021 aan Tata
Steel toegezonden en gepubliceerd.
Belanghebbenden kunnen tot 26 juni 2021 een
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.
Op 24 mei 2021 is een handhavingsverzoek
ingediend.

-

Everest Project (CO2 afvang): De OD NZKG heeft op
25 maart 2021 van Tata Steel een mededeling
voornemen ontvangen voor het Everest Project,
waarmee CO2 wordt afgevangen en blauwe
waterstof geproduceerd. Deze eerste mededeling is
in het formele traject het eerste document dat de
voorgenomen verandering bij Tata Steel beschrijft
en gaat vooraf aan een uitgebreide milieustudie en
het aanvragen van vergunningen. De melding lag
tot 24 april 2021 ter inzage en er zijn geen
zienswijzen binnengekomen. De OD NZKG heeft
over de mededeling advies ingewonnen bij de GGD.
Op 25 mei 2021 hebben GS aan PS voorgesteld de
Provinciale Coördinatieregeling (PCR) toe te passen
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bij de vergunningverlening voor de project.
-

Aanpassen vergunning Sinterfabriek: In het SPPS
onderzoek kwam een aantal (administratieve)
tekortkomingen in de vergunning van de
Sinterkoelers aan het licht. De tekortkomingen zijn
met deze aanpassing weggenomen.

-

Harsco heeft een milieu-neutrale aanvraag
ingediend voor de vervanging van de filterinstallatie
van het mengerkiepgebouw en de brand carrousel.

Toezicht en Handhaving
-

Beoordeling inventarisatie Zeer Zorgwekkende
Stoffen: De door Tata Steel verstrekte informatie is
door de OD NZKG beoordeeld, maar was niet
volledig. Op 19 mei 2021 is door Tata Steel
aanvullende informatie aangeleverd. De toets op
volledigheid en juistheid gaat een aantal weken in
beslag nemen. Zie ook de brief die GS op 12 mei
2021 naar PS heeft gestuurd over de voortgang van
de ZZS inventarisatie.
Naar aanleiding van de waarschuwingsbrief van de
OD NZKG over de kwiklozing richting riool heeft
Tata Steel de beschikbare lozingsgegevens
ingediend. Hieruit blijkt dat de kwikemissie wel
hoger is dan de destijds aangevraagde kwikemissie
op het riool. Momenteel worden de vervolgstappen
door de OD NZKG bepaald. De genoemde lozingen
op het riool komen terecht op de RWZI (Riool Water
Zuiverings Installatie) in Velsen waar deze wordt
gezuiverd alvorens deze in het oppervlaktewater
terecht komt. Het gaat het om zeer lage
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concentraties en nadat deze afvalstroom gezuiverd
is in de RWZI, bevat deze minder kwik bevat dan
momenteel als achtergrondwaarde voor
oppervlaktewater door het RIVM wordt
gerapporteerd. Op basis hiervan zijn geen
additionele nadelige effecten te verwachten van de
genoemde lozing.

-

HIsarna: Tata Steel heeft de OD NZKG gemeld dat
het plan is om op 15 april 2021 de productie van
ruwijzer in de HIsarna proeffabriek te hervatten. Op
22 april 2021 is HIsarna weer opgestart.

-

Op 14 april 2021 is aan Tata Steel bericht dat

met ingang van die datum door de OD NZKG
intensief toezicht gehouden gaat worden op de
Kooks- en Gasfabriek en dan met name op het
aspect geur. Dit traject is in aanvulling op reeds
lopende handhavingstrajecten. Het intensief
toezicht zal van kracht blijven voor een periode van
tenminste 6 maanden.
-

Op 12 april 2021 is aan Tata Steel een definitieve
tweede last onder dwangsom ongare kooks
opgelegd. Deze nieuwe last is een vervolg op de
eerste last onder dwangsom van 14 januari 2020
die inmiddels volledig is verbeurd.

-

Filter Sinterkoeler: De OD NZKG legt Tata Steel

een preventieve last onder dwangsom op voor
het niet tijdig realiseren van de elektrofilter bij
de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De reeds
eerder uitgestelde termijn van 30 april a.s. voor
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het in gebruik nemen van de filter wordt niet
gehaald. Tata Steel heeft wederom een verzoek
ingediend om de realisatie van de filter te
verschuiven tot 16 juni a.s. Dat verzoek heeft de
OD NZKG afgewezen. Naar aanleiding van
gemelde vertragingen in de tweemaandelijkse
voortgangsrapportage van Tata Steel heeft de
OD NZKG een handhavingstraject ingezet en een
preventieve last onder dwangsom opgelegd. De
OD NZKG moet in dit soort gevallen een redelijke
begunstigingstermijn geven. Op uiterlijk 31 mei
2021 moet het nieuwe filter in gebruik zijn
genomen.

-

De OD NZKG heeft van de Raad van State bericht
ontvangen dat het hoger beroep inzake de LOD’s
van Harsco (kiepen van slak/stofoverlast) zal
worden behandeld op 7 juni 2021.

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 ISOcertificering 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.
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Op 22 februari 2021 is de informatie voor het Wob
verzoek over de ISO certificering van Tata Steel
openbaar gemaakt. Het handhavingsverzoek is op
12 maart 2021 formeel afgewezen.
Op 20 april 2021 is via Lexence advocaten bezwaar
gemaakt tegen de afwijzing van dit
handhavingsverzoek.

-

Op 21 april 2021 heeft Lexence advocaten een
handhavingsverzoek inzake ZZS ingediend.

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

www.noord-holland.nl


voornemen van de OD NZKG om deze rapporten

Loket

volledig openbaar te maken. Tata heeft een



zienswijze ingediend. De zienswijze wordt op dit
moment verwerkt in het te nemen besluit.
-

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
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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. Op 24 april
2021 is (pro forma) beroep aangetekend tegen de
beslissing op bezwaar.
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
beschikbaar zal zijn en inzicht geeft in de
besluitvorming inzake Tata Steel.
De 2e batch, over de vergunningen van 2015 t|m
2018, is gepubliceerd. De stukken voor de 3e
batch, de vergunningen tot 2015, zijn
gepubliceerd. De 4e batch is in voorbereiding. Tata
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Steel heeft op 18 mei 2021 een zienswijze op deze
4e batch ingediend. De 4e batch wordt op korte
termijn gepubliceerd.

-

Lexence advocaten heeft op 20 april 2021 een
Wob-verzoek ingediend over het gebruik van
staalslakken. De OD NZKG heeft dit verzoek voor
behandeling doorgezonden naar het bevoegd
gezag in deze, de gemeente Velsen en de OD
IJmond.

-

Lexence advocaten heeft op 29 april 2021 een
Wob-verzoek ingediend inzake de
voortgangsrapportages van de filterinstallatie
van de Sinterkoelerfabriek. Het verzoek is in
behandeling.

Overige zaken

Tata Steel heeft op 25 mei 2021 de Roadmap+ over de
invulling van de investering van 300 miljoen euro
gepubliceerd.
Op 4 mei 2021 heeft de OD NZKG de tool ‘Meldpunt
Overlast Tata Steel’ in gebruik genomen.
Dit is een webapplicatie waarmee in een paar
eenvoudige stappen een melding te maken is en direct
te zien is of er al meer meldingen gedaan zijn.

