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Informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 24 augustus 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

Voormalig staatssecretaris Van Veldhoven en gedeputeerde
Olthof hadden op 21 juni 2021 een bijeenkomst met
verschillende bewonersorganisaties uit de omgeving van Tata
Steel.

2. Bestuurlijke
overleggen

Op 16 juni 2021 heeft een Bestuurlijk Overleg Industrie &
Gezondheid IJmond plaatsgevonden. Daarin is onder andere
een nieuw overzicht van alle onderzoeken naar gezondheid en
leefomgeving in de IJmond vastgesteld en is gesproken over
het RIVM gezondheidsonderzoek en de communicatie vanuit
de overheden over het dossier Tata Steel.
Op 18 augustus 2021 was er ook een Bestuurlijk Overleg
Industrie & Gezondheid IJmond waarin over het rapport van
het RIVM inzake stofdepositie is gesproken.

3. Onderzoek in opdracht
van bedrijven

De FNV en Tata Steel doen een gezamenlijke
haalbaarheidsstudie naar het door de FNV gepresenteerde
plan om o.a. versneld over te schakelen naar ijzerproductie op
basis van waterstof. In de Tweede kamer zijn verder moties
aangenomen over inhoud van het onderzoek en de rol van de
(Rijks)overheid daarbij. Door I&W wordt een onderzoek
gedaan naar de gezondheidseffecten van de beide varianten.
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4. Onderzoek in opdracht

- De resultaten van het geuronderzoek (door Witteveen en Bos

provincie Noord-

in opdracht van de OD NZKG) zijn binnen. Een definitief

Holland

besluit over geur bij Tata Steel op basis van het provinciale
geurbeleid wordt naar verwachting in het najaar genomen.
- Het streven is het volgende deel van het RIVM
gezondheidsonderzoek (stofdepositie) begin september, voor
het kamerdebat te publiceren.

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. De Raad onderzoekt hiervoor de
situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en bij andere
industriële complexen in Nederland waar vergelijkbare
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.
OD NZKG houdt in samenwerking met OD NHN toezicht
op de voorschriften in de vergunning. In de vergunning is
onder meer als voorschrift opgenomen dat geen uitloging
mag plaatsvinden. Aan Tata Steel is nadere informatie
gevraagd om aan te tonen dat aan de voorschriften in de
vergunning wordt voldaan. Pas nadat Tata Steel dit heeft
aangetoond, kan gestart worden met het toepassen van
staalslak.
Het ontwerpbesluit is op 21 mei 2021 aan Tata Steel
toegezonden en gepubliceerd. Er zijn 3 bezwaarschriften
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ingediend bij Gedeputeerde Staten. Deze zijn in
behandeling. Op 9 september 2021 is een HAC-zitting
gepland.
Er zijn 2 handhavingsverzoeken ingediend voor de
bestaande situatie.
-

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 mededeling 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, de ILT en de commissie
m.e.r. Op 16 juni is het advies van de OD NZKG naar Tata
Steel gezonden.
Op 25 mei 2021 hebben GS aan PS voorgesteld de
Provinciale Coördinatieregeling (PCR) toe te passen bij de
vergunningverlening voor het project Everest. PS hebben
hier op 5 juli 2021 mee ingestemd.

-

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

-

Op 19 mei 2021 heeft Lexence advocaten namens
Stichting IJmondig e.a. beroep ingediend tegen de
afwijzing van hun verzoek de vergunning van Tata aan te
passen overeenkomstig het SPPS rapport. Het verzoek van
Lexence was afgewezen omdat de OD NZKG op een
andere wijze dan Lexence verzocht de vergunning aan
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Tata al aanpast.
-

Er is een goedkeuringsbesluit afgegeven voor een
proefneming Aardgasinjectie bij HIsarna voor het
verlagen van de NOx en de CO2 emissies bij HIsarna.

-

Besluit NOx-emissies windverhitters Hoogoven 7: Het
besluit gaat over de implementatie van BBT-conclusie 65.
In deze voor de hoogovens geldende BBT-conclusie staat
dat de emissies van de windverhitters verminderd moeten
worden door ontzwaveld en ontstoft cokesovengas,
ontstoft hoogovengas, ontstoft oxystaalovengas en
aardgas afzonderlijk of in combinatie te gebruiken.
Na de uitspraak van de Rechtbank zijn diverse mogelijke
oplossingen geïdentificeerd om de emissie van NOx
zodanig te verlagen dat voldaan kan worden aan de
gestelde BBT-eis voor NOx. De OD NZKG heeft het
voorschrift in de vergunning aangescherpt en per 1
december 2022 moet Tata Steel voldoen aan de gestelde
BBT-eis.

-

Ambtshalve wijziging deuremissies – kookgasfabriek:
Indien er rond de deuren van de ovens emissies optreden
is er sprake van deuremissies. Deze deuremissies zijn een
belangrijke geurbron van de Kooksfabriek. Aan de
deuremissies, die zichtbaar zijn in de vorm van rook, is
een emissiekental gekoppeld. Per batterij ovens mag dit
emissiekental niet worden overschreden. Het
emissiekental behelst de zichtbare lekkage bij
kooksovendeuren. Door het nemen van dit besluit wordt
dit kental aangescherpt.

Bijlage registratienummer 1384040/1677910
Toezicht en
Handhaving

-

De ZZS-inventarisatie van de indirecte lozingen op het
gemeentelijke riool bracht een lozing van het ZZShoudend hoogovengascondensaat aan het licht. Uit de
beoordeling is vervolgens gebleken dat het
hoogovengascondensaat, dat indirect via het bedrijfsriool
van Vattenfall wordt geloosd op het gemeentelijk riool,
inderdaad een hoge concentratie kwik en overige ZZS
bevat (te weten: lood, nikkel en PAK’s). De OD NZKG stelt
dat het hier om een niet legaliseerbare (te vergunnen)
situatie gaat, omdat kwik, lood, nikkel en PAK’s worden
aangeduid als ZZS, en de lozing van ZZS zoveel mogelijk
moet worden voorkomen. Het lozen van ZZS-houdend
hoogovengascondensaat kan namelijk de gewenste
waterkwaliteit in gevaar brengen. Daarnaast is nog sprake
van een andere overtreding: Tata Steel moest de
analyseresultaten van het lozen van deze stroom naar de
OD NZKG sturen, maar heeft dit nagelaten. Om deze
redenen heeft de OD NZKG een last onder dwangsom
opgelegd. De OD NZKG wil benadrukken dat de
concentraties van de door Tata Steel geloosde stoffen
geen risico opleveren voor de veiligheid van de
leefomgeving. Het betreft namelijk lozingen op het
rioolwater waarop nog een zuivering plaatsvindt via een
rioolwaterzuiveringsinstallatie voordat op het
oppervlaktewater geloosd wordt.

-

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 het in gebruik nemen van
de filter wordt niet gehaald. Tata Steel heeft wederom
een verzoek ingediend om de realisatie van de filter te
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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. Op 1 juni 2021 heeft een
toezichthouder van de OD NZKG een inspectie
uitgevoerd bij Tata Steel om te controleren of het
elektrofilter bij de sinterkoelers in werking is. De
constructie staat en alle 3 de sinterkoelers zijn
aangesloten. Er wordt daadwerkelijk stof afgevangen
en afgevoerd.

-

De Raad van State heeft het hoger beroep inzake de
LOD’s van Harsco (kiepen van slak/stofoverlast)
behandeld op 7 juni 2021. Er is nog geen uitspraak in
deze zaak.

-

Op 17 juni 2021 is een 4e verbeuring geconstateerd op
de LOD Schrootcatering 3 (van 9 juni 2020) wegens
stofoverlast.

-

- Op 28 juli is aan Tata Steel een gewijzigde LOD
opgelegd, om de stofverspreiding van de kranen aan
de Buitenkade, langs de Erstkadeweg, te minimaliseren.
De LOD is gewijzigd omdat bij controle is gebleken dat
ook aan een ander voorschrift van de
omgevingsvergunning niet is voldaan. De OD NZKG
acht het noodzakelijk dat de overtreding van het
voorschrift wordt beëindigd en beëindigd wordt
gehouden. Bij verschillende controles is gebleken dat
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Tata Steel zich ondanks eerdere waarschuwingen niet
aan de voorschriften gehouden heeft.
Handhavingsverzoeken

-

Op 5 december 2020 is een handhavingsverzoek
ingediend voor de ISO-certificering. Dit verzoek is
afgewezen.
Na een zitting op 10 juni 2021 heeft de HAC geadviseerd
de afwijzing te handhaven. GS hebben dit advies
overgenomen. Alle activiteiten van Tata Steel, zoals
genoemd op alle bladzijden van het ISO-certificaat,
maken deel uit van de certificatie en vallen daarmee onder
het ISO-certificaat.

-

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 en het

Zie ook:

laatste inspectierapport. Op 12 augustus 2020 heeft de

www.odnzkg.nl

Stichting IJmondig een brief gestuurd waarin de provincie



Actueel

in gebreke wordt gesteld voor het niet tijdig reageren.



Wob-verzoeken

Er is een zienswijze gevraagd aan Tata over het
voornemen van de OD NZKG om deze rapporten volledig

www.noord-holland.nl


openbaar te maken. Op 13 juli 2021 heeft de ODNZKG

Loket

een besluit genomen inzake het openbaar maken van 3



BRZO inspectierapporten en 23 BRZO VR rapporten.
-

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
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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. 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).
De 4e batch is op 7 juni 2021 gepubliceerd.

-

Lexence advocaten heeft op 20 april 2021 een Wobverzoek 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.
De documenten die wel bij de OD NZKG berusten zijn
op 29 juni 2021 openbaar gemaakt. Dit betreffen
meldingen op grond van het Activiteitenbesluit inzake
de opslag van staalslak.

-

Lexence advocaten heeft op 29 april 2021 een Wobverzoek ingediend inzake de voortgangsrapportages
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van de filterinstallatie van de Sinterkoelerfabriek. De
gevraagde stukken zijn op 7 juni 2021 openbaar
gemaakt.
-

Op 12 juli is het Wob besluit inzake openbaarmaking
uitwerking toepassingsbereik ISO certificaat (Tata Steel)
genomen met uitgestelde openbaarmaking. De
documenten zijn op 27 juli 2021 gepubliceerd.

-

Wob verzoek van 28 juli 2021 van Lexence advocaten
over (een conceptversie van) het RIVM rapport over
stofdepositie in de IJmond. Het verzoek is op 9

augustus afgewezen aangezien wij niet beschikken
over (een conceptversie van) het rapport.
-

Wob verzoek van 10 augustus 2021 van een burger

over data van een luchtmeetstation. Het verzoek is in
behandeling.

Overige zaken

De OD NZKG gaat voortaan voor de provincie de
dwangsommen innen en vorderen. Het besluit is genomen
naar aanleiding van een onderzoek naar de kwetsbaarheid in
de procedure en is bovendien de uitvoering van een
aanbeveling uit het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer.
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat volledig over
dwangsommen - Provincie Noord-Holland
Op 30 juli 2021 heeft de OD NZKG het eData Loket geopend.
Dit is een online omgeving waarin de geopenbaarde stukken
te doorzoeken zijn. Het eData Loket is nog niet volledig
gevuld: aangezien het om talloze dossiers met vele
tienduizenden documenten gaat, worden de documenten
stapsgewijs toegevoegd. Gestart is met het digitale Tatadossier. Hiermee geeft de OD NZKG invulling aan een van de
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acties uit het Uitvoeringsprogramma Tata Steel.
Documenten makkelijker vindbaar via nieuwe eData Loket Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (odnzkg.nl)
Met de publicatie van een overzicht van diverse onderzoeken
die in de IJmond plaatsvinden is uitvoering gegeven aan een
actie uit het Programma Tata Steel.
Een overzicht van onderzoeken in de IJmond - Provincie
Noord-Holland

