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Van:
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:53
Aan:
Onderwerp: Fwd: stand van zaken uitvoeringsprogramma
Bijlagen: Uitvoeringsprogramma Tata Steel.docx

Ik stuur m even ongezien door, maar dit moet hwt lijstje zijn dat  in de commissie oplepelde! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
  

 

From:  
Sent: Thursday, February 17, 2022 12:35:24 PM 
To:  
Subject: FW: stand van zaken uitvoeringsprogramma  
Dag  
Hierbij de gevraagde info, hopelijk lukt het jou om daar een paar kernpunten uit te halen die kunnen worden gebruikt voor 
de wethouder. 

  
Van:   
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 11:28 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: stand van zaken uitvoeringsprogramma 
Dag  
Op verzoek van  zie hieronder stand van zaken uitvoeringsprogramma, zoals we dit onlangs ook aan IenW hebben 
laten weten (via  
En in de bijlage, een overzicht van afgelopen jaar, dat is opgesteld tbv jaarrapportage UVO 2021. Komt nog naar jullie toe 
(via  
Groet, 

 
 Hoe staat het met het snel aanscherpen van de vergunningen? Hoe wordt alles op alles gezet om dat snel 

voor elkaar te krijgen 
 Antwoord: Een omgevingsvergunning is nodig voor bedrijfsactiviteiten die mogelijk hinder voor mens en 

milieu kunnen veroorzaken. Aan Tata Steel is in 2007 een voor de gehele inrichting omvattende vergunning 
verleend op basis van de Wet milieubeheer. In deze vergunning zijn diverse voorschriften opgenomen, 
waaronder 129 algemene voorschriften, 17 voorschriften voor de Hoogovens, 23 voorschriften voor de 
Kooksfabrieken, 8 voorschriften voor de Sintfabriek, 5 voorschriften voor de pelletfabriek en 8 voor de 
Oxystaalfabriek. In totaal zijn 261 voorschriften opgenomen in de vergunning. Centraal bij de 
vergunningverlening staat de toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT). Nadien zijn de 
voorschriften van de vergunning via diverse procedures gewijzigd en op bepaalde punten veranderd door de 
in de loop der jaren verleende veranderingsvergunningen. Op dit moment gelden er meer dan 400 
voorschriften voor geheel Tata Steel. 
Conform uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 – 2022 onderzoekt de OD NZKG alle voorschriften en 
waar mogelijk – op basis van de huidige wet- en regelgeving - worden de vergunningsvoorschriften 
aangescherpt.  
De afgelopen maanden zijn de volgende vergunningen aangescherpt (hieronder de belangrijkste genoemd): 

o Geurbesluit Hoogovens 6 en algemene geurvoorschriften Tata Steel (minder geuroverlast en 
minder uitstoot zwaveldioxide en waterstofsulfide) 

o Aanscherping deuremissies Kooksfabrieken 2 
o Voorschriften Zwavelzuurfabrieken bij de Kooksfabrieken (uitstoot van zwaveldioxiden en 

stikstofdioxiden wordt minder) 
o Aanscherping vergunningen op basis van ZZS-inventarisatie  
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o Gedragsvoorschriften schrootafhandeling (minder stof en geluid) 
o Monitoringsvoorschriften emissiepunten Tata Steel 

Binnen de OD NZKG is een specifiek ‘dedicated’ team geformeerd en belast, met daarin medewerkers van 
verschillende disciplines (vergunningverleners, toezichthouders, mileu-/emissiespecialisten, juristen) om 
de ambities uit uitvoeringsprogramma Tata Steel uit te voeren. Dit team werkt nauw samen met GGD, 
ILT, en andere omgevingsdiensten om kennis en ervaringen uit te wisselen en expertise te versterken. 

 Welke vergunningen worden de komende periode als eerst aangepakt? Wanneer leidt dat tot resultaat: 
 Antwoord: 

o De OD NZKG legt de laatste hand aan het ontwerpbesluit voor de Pelletfabriek. Naar verwachting 
gaat dit in februari uit. 
Dit besluit legt de datum voor de ontstoffing (gaswassing – ZZS vermindering) op juli 2023 en de 
datum voor de DeNOx op jan 2025 (stikstofreductie). Ook is er voor de DeNox een 
onderzoekverplichting opgenomen, dit omdat er nu nog onvoldoende duidelijk is over de 
mogelijkheden van verschillende technieken. 

o De beoordeling door de OD NZKG van het ZZS-vermijdings en reductieprogramma ZZS gaat in 
februari uit. Dit leidt tot aanscherpingen in de vergunningsvoorschriften  

o Grondstoffenlogistiek : ten behoeve van de aanpak open bronnen; circa 25 aanvragen Milieu/Bouw 
o Kooksgasfabriek: drukoven regeling juni 2022 (ten behoeve van geurreductie)  
o Hoogoven 6: Smidse kappen juni 2022 (stof en zzs vermindering) 
o Hoogoven 7: Smidse kappen feb 2022 (stof en zzs vermindering) 
o Oxystaalfabriek : tertiaire afzuiging 2022/2023 (stof vermindering)  

 Kunt u de totale uitstoot van het Tata Steel terrein onafhankelijk en bij de bron laten meten? Inclusief 
incidenten, werkzaamheden van onderaannemers, verwaaiing en andere mogelijk oorzaken van het gat in 
de data. Het is immers de optelsom van emissies die ons ziek maakt. 

 Antwoord: zie bestuurlijke reactie op RIVM-rapport. Gaat om een balans tussen aan de ene kant preciezer 
meten en vergaren van kennis over (bronnen van)emissies en aan de andere kant inzetten op (handhaven 
van) de realisatie van maatregelen die de emissies beperken met de kennis en mogelijkheden die nu 
beschikbaar zijn. De OD NZKG gaat zelf metingen uitvoeren om de emissies van de Kooksfabrieken te 
meten. Op basis van deze metingen gaat de OD NZKG onderzoeken of dit breder gevolg moet krijgen. 

 Kunt u de meest vervuilende en antieke onderdelen op het Tata Steel terrein sluiten in afwachting van 
dergelijk onderzoek en het lopende onderzoek door de Veiligheidsraad? Met hoogste urgentie voor de 
kankerverwekkende kooksfabriek 2  

 Antwoord: In een kooksfabriek wordt van steenkool ‘kooks’ gemaakt. Kooks worden in de hoogovens als 
brandstof gebruikt om ruw ijzererts te maken. Bij elke processtap komen in meer of mindere mate 
emissies (uitstoot) vrij. Een speciaal samengesteld team van de OD NZKG heeft de afgelopen maanden de 
processen bij Kooksfabriek 2 nauwgezet onderzocht. Voor een aantal specifieke bronnen is naleving van 
de vergunning onderzocht. In vrijwel alle gevallen is vastgesteld dat de emissies binnen de vastgestelde 
norm van de vergunning vallen (op basis van aangeleverde meetgegevens). Dit onderzoek heeft er wel 
toe geleid dat inmiddels de norm voor de deuremissies in de vergunning is aangescherpt. In één geval bij 
de ontzwaveling van kooksovengas, is er aanleiding voor nader onderzoek wat mogelijk tot een 
handhavingstraject kan leiden. De OD NZKG heeft kunnen vaststellen dat Tata Steel actief bezig is met 
het verminderen van de geurprobematiek. De OD NZKG houdt hier vinger aan de pols. In vervolg op dit 
eerdere onderzoek laat de OD NZKG zelf metingen uitvoeren bij de Kooksfabriek 2 om de eerder door Tata 
Steel aangeleverde gegevens te controleren. Op basis van deze meetgegevens kan de OD NZKG 
vervolgacties bepalen. Er is geen wettelijke grond om de Kooksfabriek 2 per direct te kunnen sluiten. 

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen! 

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om 
informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via 
dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere 
digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden 
verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de 
digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op 
de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit 
bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en 
het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit 
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bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is 
onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden). 




