
Gezamenlijke werkgroep Tata Steel

Aanleiding
Tata Steel komt in verschillende samenwerkingsverbanden programma’s en plannen van

verschillende overheden aan de orde Voorbeelden zijn de organisatie rond de Visie NZKG 2040

het programma Tata Steel 2020 2050 en de ambitie om van de IJmond de groene stekker” van

de Metropool Regio Amsterdam {M RA te maken Onder andere EZK l W de provincie Noord

Holland de IJmondgemeenten en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG hebben

contact en overleg met Tata Steel Al dan met namens een samenwerkingsverband Er is hierdoor

behoefte aan onderlinge afstemming en overleg tussen de overheden die hun eigen contacten

met Tata Steel hebben Elet voorstel is daarom om hier een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel

voor op te richten met afvaardiging vanuit verschillende betrokken overheden

Samenwerkingsverbanden programma’s en plannen
In de bijiage is schematisch weergegeven welke samenwerkingsverbanden programma’s en

plannen er zijn in de IJmond NZKG gebied waarin Tata Steel deelneemt of in ieder geval een

belangrijk onderwerp is

Opgave Afgestemd optreden richting Tata Steel

Alle samenwerkingsverbanden programma’s plannen en contacten die overheden met Tata Steel

hebben kennen hun eigen doel en logica Daar is op zich niks mis mee daar kan verder aan

worden gewerkt Deze werkgroep gaat in die zin geen werk over of dubbel doen

Er is wel behoefte aan onderlinge afstemming en overleg zodat de verschillende

samenwerkingsverbanden programma’s en overheden elkaar kunnen versterken en waar nodig
als een overheid kunnen opereren richting Tata Steel Dat is de belangrijkste functie van een

gezamenlijke werkgroep Tata Steel

Wat willen we met elkaar bereiken

Een belangrijk onderscheid bij de beoogde doelen van samenwerking en afstemming is een

onderscheid tussen de relatief korte termijn en de langere termijn

Korte termiin

Een exact jaartal om korte termijn” af te bakenen van de lange termijn” is er niet Waar het om

gaat is dat het voor de korte termijn ontwikkelingen en maatregelen in de fabrieken betreft zoals

die er nu zijn Of anders gezegd binnen de contouren van de huidige technologie

Elet Programma Tata Steel 2020 2050 van provincie IJmondgemeenten GGD en

Omgevingsdiensten richt zich voor een belangrijk deel op deze korte termijn Elet is van belang
nu resultaten te boeken om de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid
zoveel mogelijk te verminderen Ook de recente aankondiging van Tata Steel om 300 miljoen te

investeren valt in deze korte termijn categorie Dit zijn investeringen en verbeteringen in de

huidige fabrieken en technologie Afstemming met elkaar heeft onder andere tot doel

Bepalenwatde mogelijkheden zijn voor l W c q l W en provincie samen om te

werken aan betere regelgeving zodat er meet gestuurd kan worden op minder emissies

door Tata Steel

Mogelijkheden verkennen om Tata Steel te stimuleren meerte doen dan de investering
van 300 miljoen Als we dit gezamenlijk vinden en uitdragen ontstaat er meer druk bij
Tata Steel om dat te doen

Verkennen of er financiele mogelijkheden zijn om Tata Steel te ondersteunen bij het

nemen van maatregelen die verder gaan dan wat wettelijk vereist is Gezamenlijk staan we

daar in sterker dan los van elkaar

In het verlengde daarvan kan met name stikstofreductie interessant zijn Vanuit EZK wordt

gewerkt aan een subsidieregeling voor stikstofreductie industrie Is deze ook op Tata

Steel Toepasbaar

Eange termiin
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Voor de lange termijn gaat het om de omsiag van Tata Steel naar nieuwe fabrieken met nieuwe

technologie die ook economisch levensvatbaar blijft Het gaat dan bijvoorbeeld om bet afvangen
en hergebruiken van CO2 staal maken met waterstof in plaats van met Kooks en de inzet van de

HIsarna techniek Deze ontwikkelingen bij Tata Steel staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel

van een bredere ontwikkeling in het NZKG gebied met bijbehorende infrastructuur Afstemming
met elkaar heeft onder andere tot doel

Bepalen waar doelen op korte termijn zie hiervoor en doelen voor de lange termijn
elkaar raken en mogelijk in de weg zitten

Op een gegeven moment wordt een lange termijn ontwikkeling bij Tata Steel concreet de

bouw van de Everest CO2 fabriek is een goed voorbeeld Tata Steel wil bier graag de

rijkscobrdinatieregeling toepassen vanwege samenhang met gehele CO2 transitie

Afstemming is nodig hoe we hier mee omgaan de vergunningaanvraag komt bijvoorbeeld

uiteindelijk toch bij de provincie OD NZKG uit

EZK en Tata Steel zijn in gesprek over verduurzaming en CO2 reductie om te bepalen wat

daar over en weer voor nodig is Verduurzaming en COj reductie brengen nieuwe

fabrieken en technieken met zich mee die ook een milieucomponent kunnen hebben

denk in het bijzonderaan externe veiligheid {waterstoO en geluid van bijvoorbeeld een

CO2 compressorstation Dit soort zaken moeten tijdig bij de planvorming worden

meegewogen

Meer in het algemeen Wat moeten alle overheden doen om samen bij te dragen aan een

sterk toekomstbestendig en schoner Tata Steel op de lange termijn

Afstemming en samenwerking zijn dus van belang Het is nu niet mogelijk om volledig weer te

geven welke concrete doelen we allemaal willen bereiken en waar afstemming nodig is Daar is

verdere verkenning voor noodzakelijk

Welke partijen zijn nodig
De werkgroep en afstemming richt zich op de onderlinge overheden die een relatie of belang
hebben richting Tata Steel Dit zijn in ieder geval

Ministerie van EZK Behalen doelstelling klimaatwet en doelen energietransitie ook in

NZKG waarin Tata Steel een belangrijke speler is

Ministerie van l W Kaderstellend voor regelgeving die geldt voorTata Steel en die

provincie {OD NZKG toepassen op Tata Steel Verder een eigen opgave in kader SLA ook

in de IJmond
Provincie Noord Holland Uitvoeren programma Tata Steel Zoveel mogelijk verminderen

negatieve effecten van Tata Steel op gezondheid en veiligheid in de IJmond Op lange en

op korte termijn
Proiectbureau NZKG Belangrijke regisserende rol in algehele opgave voor energietransitie
en economische ontwikkeling NZKG gebied
Ilmondgemeenten Gezondheid en economische ontwikkeling

Er zijn nog meer partijen met een rol of belang Voorstel is om in ieder geval te starten met deze

partijen als kerngroep

Governance

Bestuurlijk overleg

E
Minister van EZK

Staatsecretaris van l W

Gedeputeerde Leefbaarheid gezondheid
en milieu provincie Noord Holland

Ambtelijk opdrachtgever]
Pk5 1 2e

l WS 1 2e

1 NH5 1 2e

Ambtelijke werkgroep

EZK5 1 2e

5 1 2e f
H 1

5 1 2e

2

ps

l W

ri^v i n I5 1 2e
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Aanpak en eerste acties

1 Bestuurlijk overleg 4 februari 2021

Doel

Bestuurlijk uitspreken en vaststellen dat Tata Steel ons allemaal aan gaat dat we

elkaar nodig hebben en dat de in dit document voorgestelde gezamenlijke werkgroep
Tata Steel nodig is

Dit document kan als bespreeknotitie dienen eerste verkennende bespreking doelen

zoals geformuleerd bij korte en lange termijn {NB hoeft niet op 4 februari bestuurlijk
te worden vastgesteld een opdracht tot verdere uitwerking en verkenning is

voldoende

2 Planner 2 bijeenkomsten ambtelijke gezamenlijke werkgroep Tata Steel

Doel

Bepalen of overzicht van samenwerkingsverbanden prog ram ma’s en plannen

complect IS aanvullen waar nodig

Bepalen of rollen en bevoegdheden complect en helderzijn
Aanvullen en voorlopig vaststellen van onderwerpen en doelen waarin we

samenwerken zie opsomming bij korte en lange termijn

Frequentieen samenstelling vervolg overleggen bepalen inplannen bijeenkomst

ambtelijke opdrachtgever en andere praktische zaken

3 Governance structuur en opgave vaststellen

Doel

• Een notitie vaststellen door de ambtelijk opdrachtgever op basis van dit document en

het resultaat van de onder 2 genoemde bijeenkomsten De startnotie bevat in ieder

geval doel structuur en samenstelling van de gezamenlijke werkgroep Tata Steel
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Overzicht onderzoeken IJmond of Tata Steel

Onderstaand overzicht bettreffen onderzoeken die momenteel onder de aandacht zijn

Nog te publiceren onderzoeken

Onderzoek

Haalbaarheidsstudie

naar verduurzaamings
routes Tata Steel

Nederland

Toelichting
Tata Steel en FNV zijn in juni gezamenlijk gestart met de

voorbereidingen van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek

naar de beste manier om de staalproductie te verduurzamen Met

onderzoek betreft twee routes

1 Met afvangen en opslaan van een deel van de CO2 dat vrijkonrit
uit de restgassen van hoogovens Uit de restgassen wordt 00k

blauwe waterstof geproduceerd In een tweede stap overgaan van

de hoogoven naar DRI technologie deze directe reductie

technologie kan ijzer maken op basis van aardgas of waterstof

uitgevoerd in combinatie met een of meer vlamboogovens
2 Direct de hoogovens uitfaseren en overstappen naar de DRI

technologie Staal wordt niet langer op basis van kolen

geproduceerd maar in eerste instantie op basis van aardgas De

overstep naar waterstof wordt gemaakt zodra voldoende groene

waterstof beschikbaar komt

Publicatie

Tussenrappo

rtage
verwacht na

reces

eindrapporta
ge voorzien

in oktober
Opdrachtgever
Tata Steel en FNV

Uitvoering
Roland Berger

Met haalbaarheidsonderzoek zal een aantal criteria laten

meewegen Zoals technische haalbaarheid vermogen om aan de

klimaatdoelen voor 2030 te voldoen economische haalbaarheid

maatschappelijk draagviak impact op de milieubelasting en op de

omgeving werkgelegenheid en toekomst bestendigheid

Voor het CD over Tata in de Tweede Kamer zal Roland Berger een

tussenrapportage opieveren Definitieve rapportage wordt in

oktober verwacht

Onderzoek

Effecten milieu en

gezondheid van FNV

plan groen staal CCS

plan Tata

Ter uitvoering van de motie Hagen en Boucke werkt het RIVM in

onze opdracht aan het onafhankelijke onderzoek naarde gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor

Tata Steel

RIVM streeft ernaar dit onderzoek in de vomn van een notitie nog

voor het commissiedebat Tata op 9 September af te ronden

Publicatie

Verwacht na

reces

Opdrachtgever
lenW

Uitvoering
RIVM

Onderzoek

Gezond heidsonderzoek

IJmond RIVM

deel l 2 3j

De vragen en zorgen van omwonenden van Tata Steel naar

aanleiding van de grafietregens waren breder dan alleen over de

grafietregens Daartoe heeft de provincie Noord Holland en

omiiggende gemeenten het RIVM gevraagd onderzoek te doen

Een deel van die vragen is beantwoord met het onderzoek

Inschatting gezondheidsrisico s grafietregen Wijk aan Zee uit

2019 Daarnaast is een deel van vragen beantwoord op basis van

bestaande kennis De nog openstaande vragen heeft het RIVM

samen met een klankbordgroep van bewoners en experts in kaart

gebracht Op basis daarvan zijn acht onderzoeksopties
geformuleerd verdeeld in drie clusters

Opdrachtgever
provincie Noord Holland

en de IJmondgemeenten
Velsen Heemskerk en

Beverwijk

Uitvoering
RIVM

Aandachtspunt m b t het rapport

• De brief die u heeft ontvangen van de provincie op 15 april
2021 heeft betrekking op dit rapport In de brief van de

Publicatie

April 2021

DEEL 1

Briefrapport
Tussentijdse resultaten
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Gezond heidsonderzoek

in de IJmond
Dmondgemeenten en de provincie wordt o a ingegaan op

wet en regelgeving Aan een reactie wordt momenteel

gewerkt update 19 aug 2021

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van provincie Noord

Holland en de IJmondgemeenten Velsen Heemskerk en Beverwijk
In het gezondheidsonderzoek werkt het RIVM samen nnet GGD

Kennemerland GGD Amsterdam Nivei en IRAS

Aandachtspunt m b t het rapport

• Er zijn Kamervragen^ gesteld deze suggereren dat het

RIVM bewust het rapport onder de pet houdt voor het

commissiedebat over de toekomst van Tata Steel gepiand
op 9 September a s Dit is een onterechte aanname omdat

het commissiedebat los staat van de afspraken over

publicatie van het RIVM rapport en het commissiedebat

verplaatst is van S juii naar 9 September
• De opdrachtgevers hebben samen een tijdspad bepaaid

voor o a het onderzoek en de pubiicatie van het rapport
De planning is dat de publicatie van het rapport haif

September zai plaatsvinden maar mogelijk ai eerder op 2

September

Publicatie

Half

September
2021

DEEL 2

Titel voIgt

Deel 2 is een uitgebreid vervolg op het onderzoek Inschatting
gezondheidsrisico s grafietregen Wijk aan Zee uit 2019 Bind 2020

zijn veel stofmonsters genomen deze worden momenteel

geanalyseerd De analyse van het RIVM geeft inzicht in de

samenstelling van het stof Vender wordt er een risicoanalyse voor

de gezondheid opgesteld Voor de zomer van 2020 zijn op enkele

iocaties stofmonsters genomen in de IJmond Hiervan is

onderzocht weike stoffen in het stof aanwezig zijn Verschillende

metaien en PAK s werden daarbij aangetroffen Er is toen geen

gezondheidskundige duiding uitgevoerd op de bevindingen
risicoanaiyse De resultaten van deze stofmonsters worden

meegenomen in een uitgebreide anaiyse

Deel 3

Onbekend

Onderzoek

Gezond heid in de

IJmond

In 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

besioten periodiek te onderzoeken of de iuchtkwaliteit in de

IJmond de gezondheid van bewoners beinvioedt Dit onderzoek

wordt uitgevoerd door het RIVM en GGD Kennemerland Het RIVM

onderzoekt het medicatiegebruik GGD Kennemerland verwerkt

namens de gemeenten in de regio de gegevens van de lokale

gezondheidsmonitor
Aanleiding voor het onderzoek zijn zorgen van omwonenden over

luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel

Publicatie

2013

2014

2018

2019

2022 wordt

het laatste

rapport

opgeleverd

Opdrachtgever
lenW

Uitvoering
RIVM

Aandachtspunt m b t het rapport

• Het Noord Hollands Dagblad heeft een WOB verzoek

gedaan naar de totstandkoming van het GGD rapport
Naar aanleiding daarvan is begin juli door het Noord

Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd waarin is

aangegeven dat de GGD directeur had verboden Tata Steel

te benoemen in het GGD rapport In eerdere versies stond

Tata Steel wel genoemd in de paragraaf over longkanker in

Beverwijk De GGD geeft hierover aan dat op basis van dit

^
Betreft Kamervragen van hetlid Leijten SP}van 22 juli jl met kenmerk 2021Z13948 over het bericht RIVM houdt rapport over

gezondheid rondTata Steel nog lang onder de pef De heantwoording is nog niet gepubliceerd update 19 aug 2021}

Publicatie

2020

Onderzoek

Incidentie en prevalentie
van kanker in de regio
Kennemerland 2004

2018

Opdrachtgever
De GGD Kennemerland
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heeft het rapport

opgesteld vanuit haar

reguliere
onderzoekstaak

rapport niet kan worden aangetoond dat de lokale

luchtkwaliteit of bepaalde stoffen daarin in het verleden de

verhoging van longkanker veroorzaken en daarmee niet

aan specifieke bronnen of bedrijven kan worden

toegeschreven zoals Tata Steel Vanwege de ontstane

onduidelijkheid heeft de Veiligheidsregio Kennemerland

VRK besloten onafhankelijk onderzoekte laten doen naar

de totstandkoming van het GGD rapport
• Over het bericht GGD directeur laat naam Tata Steel uit

longkankerrapport schrappen zijn twee sets Kamervragen

gesteld De eerste set is van het lid Leijten SP met

kenmerk 2021Z13006 ingezonden op 7juli 2021 De

tweede set vragen zijn van de leden Bouchallikht GL en

Westerveld GL met kenmerk 2021Z13004 ingezonden
op 7 juli 2021 De beantwoording is nog niet gepubliceerd
update 19 aug 2021

Uitvoering
GGD Kennemerland

In deze tweede monitor onderzocht GGD Kennemerland het

voorkomen van kanker in de GGD Regio Kennemerland in de

periode van 2004 tot 2018 Hieruit bleek onder meer dat

longkanker bij zowel mannen als vrouwen in Beverwijk 25 vaker

voorkomtdan het Nederlandse gemiddelde Oorzaken die hierbij
een rol spelen zijn roken en blootstelling aan schadelijke stoffen

zoals asbest bij werk en luchtverontreiniging De rol van de

luchtverontreiniging door basismetaalindustrie in de omgeving kan

niet worden uitgesloten Daarnaast kan de invioed van blootstelling
aan luchtverontreiniging op de werkvioer van inwoners van

Beverwijk niet worden uitgesloten In het rapport wordt

aanbevolen om ongeacht de exacte invioed en oorzaak van de

factor luchtkwaliteit integraal beleid te voeren om de

luchtkwaliteit te verbeteren Ook kan eventueel met partners zoals

het RIVM na worden gegaan of meer gezegd kan worden over de

relatie tussen milieufactoren en longkanken
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Contactpersoon

5 1 2e

5 1 2e

06 5 1 26

@minienw nl

Kenmerk

len W BSK 2021 134355

memo Advies op aanvraag Werkbezoek Evenement

Bewindspersoon gesprek IJmond

De aanvraag

Klik op onderstaande link om de aanvraag in te zien

https werkbezoek minienw nl werkbezoeken 20210094

Dossier 2020 0094

Advies Positief

Motivatie

Door omwonenden de dorpsraad van Tata Steel in Umuiden is verzocht om een

gesprek met u Dit over de situatie met het oog op de recente onderzoeken die

zijn gepubliceerd overde relatie tussen de luchtkwaliteit en de gezondheid van

omwonenden De situatie heeft ook de aandacht in relatie tot het Schone Lucht

Akkoord waarmee gestreefd wordt naar gezondheidswinst

Doel van de bijeenkomst is om een luisterend oor te bieden voor de zorgen van

de omwonenden door samen met de provincie Noord Holland de omwonenden

mee te nemen in de recente ontwikkelingen Kernboodschap is dat we beg rip
hebben voor de zorgen van omwonenden en dat we als overheden met ieder

vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid werken aan de verbetering van de

situatie en elkaar hierin ondersteunen

Er is veel aandacht voor Tata Steel en de omwonenden in de media Recent sprak
NH nieuws u in een drieluik met de drie bestuurslagen over het onderwerp Een

gezamenlijk optreden waarin de samenwerking en het elkaar steunen wordt

benadrukt kan de beeldvorming ten goede komen Het heeft de voorkeur de

bijeenkomst zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden of in ieder geval voor het

AO externe veiligheid van 1 juli een datum te hebben waarop de bijeenkomst kan

plaatsvinden

Verzoek van omwonenden is om met u in gesprek te gaan Ook gezien de langere

periode en opeenvolgende berichtgeving hierbij het advies dat u de omwonenden

zelf te woord staat De inwoners willen gehoord worden uw deelname biedt de

kans een luisterend oor te bieden Tegelijkertijd is ook te verwachten dat emoties

hoog kunnen opiopen

Er is contact geweest met de provincie Noord Holland De gedeputeerde heeft

toegezegd deel te zullen nemen De verdere invulling van de bijeenkomst zal met

de provincie worden afgestemd Ook de ILT zou een rol kunnen vervullen in de

bijeenkomst De ILT heeft eerder omwonenden een aanbod gedaan voor een

toelichting over de rollen taken en verantwoordelijkheden die bij de inspectie

liggen Deze toelichting heeft nog niet plaatsgevonden en zou gegeven kunnen

worden tijdens deze te organiseren bijeenkomst met de omwonenden

Mogelijke opzet voor de bijeenkomst
Pagina 1 van 2
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• Luisteren naar bewoners

• Toelichting inzet overheden wat gaat er gebeuren gezien ook de recente

ontwikkelingen Uitleg rollen overheden door Staatssecretaris en

gedeputeerde mogelijk ook vwethouder

• Betrekken van omv^onenden en samenwerking overheden

Na uw instemming zal in overleg met protocol DCO de ILT en provincie WH en

wfellicht gemeente en EZK een prog ram mavoorstel iworden opgesteld waarbij de

voorkeur uitgaat naar een bijeenkomst vi^aar betrokkenen ook fysiek bij aanv ezig
kunnen zijn
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Factsheets

Algemene factsheet Tata Steel

Waar komen we vandaan wat is het probleem
• Tata Steel Nederland TSN is een van de grootste uitstoters van industriele errissies

in Nederland Sinds 2018 staat TSN in de aandacht vanwege zogenaamde

grafietregens stofwolken met slakresten Sinds die tijd vraagt de omgeving heel

nadrukkelijk om aandacht voor de gezondheidseffecten in de omgeving
• De provincie Noord Holland is mede op aandringen van de Inspectie voor

Leefomgeving en Transport ILT die in dit dossier een adviesrol heeft gestart met het

aanscherpen van de vergunningen De provincie heeft in 2020 een programme

gepubliceerd om te werken aan een gezondere en veilige Dmond Ook TSN zelf heeft

een zogenaamde Roadmap gepubliceerd waarmee zij de effecten op de omgeving
wil beperken
• Een stofdepositie onderzoek onderzoek naar neergedaald stof in de leefomgeving
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM toonde in September
2021 aan dat de gezondheid van met name kinderen in het geding is door de uitstoot

van zeer zorgwekkende stoffen zoals lood afkomstig van TSN

• Voor de vorige staatssecretaris gaf dit onderzoek mede op verzoek van een

Kamermotie Thijsen c s PvdA de doorslag om vanuit de rijksoverheid in

afstemming met de provincie Noord Holland PNH met een plan van aanpakte komen

waarin de leefomgeving en gezondheid van omwonenden centraal staat Dit plan is op

1 december 2021 aan de Kamer gestuurd
Waar staan we

• Met dit plan van aanpak laat u zien dat u zich maximaal wil inzetten vanuit uw rol als

stelselverantwoordelijke voor het realiseren van een verbetering van de leefomgeving
in de IJmond

• Kern van het plan is het aanscherpen van vergunningen als motor om de vervuiling
sneller en meer omiaag brengen en omzetten van de beloftes van TSN om minder

schadelijke stoffen uit te stoten naar verplichte maatregelen
• Het plan bevat zeven actielijnen die inzetten op het versneld dalen van de

luchtverontreinigende uitstoot waardoor de leefomgeving in de regio IJmond gezonder
wordt

• Een van de actielijnen is het aanscherpen van de huidige vergunningen waardoor

TSN fabrieken en productieprocessen moet aanpassen

• TSN heeft op aandringen van de overheden besloten een aantal plannen uit de

Roadmap I versneld uit te voeren De uitstoot van lood gaat versneld omiaag 70

minder eind 2023 dit was 2025 en de uitstoot van Polycyclische Aromatische

Koolwaterstoffen PAK kankerverwekkende stoffen 50 minder in 2022 dit was

30 Waar dat kan worden de acties uit de Roadmap l door de overheden omgezet

in verplichte maatregelen
• Om te zorgen voor een transparent beeld van de uitstoot en om te toetsen of de

verbeteringen ook echt worden behaald wordt het monitoringsprogramma rondom

TSN uitgebreid en aangescherpt In 2022 wordt het depositieonderzoek van het RIVM

daartoe twee keer herhaald

Waar gaan we naartoe

• TSN heeft inmiddels aangekondigd in de toekomst over te stappen op een

duurzamer productieproces met gebruik van waterstofen groene stroom lenW laat in

2022 door een onafhankelijke partij onderzoeken wat deze overstap betekent voor de

leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden Ondertussen werkt het

ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK aan maatwerkafspraken om deze
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vergroening te stimuleren subsidieren en werkt de provincie Noord Holland aan het

verlenen van de benodigde vergunningen
• De realisatie van de overstap naar waterstof duurt nog lang de ambitie van Tata

Steel is orr in 2030 deels en in 2050 volledig overgestapt te zijn Dat betekent dat

uiterlijk in 2030 een eerste Kooksfabriek^ gesloten kan worden

• Dit plan van aanpak neemt niet alle problemen waar omwonenden last van hebben

direct weg Er moeten immers fabrieken en productieprocessen worden aangepasten
verbeterd en dat kost tijd Het plan betekent wel een versnelling naar een gezondere

leefonngeving met afspraken en regels waar TSN aan gehouden is

Feiten cijfers

Tata Steel is een van de grootste uitstoters van industriele emissies in

Nederland Het betreft bijvoorbeeld

o 8 van de C02 uitstoot van Nederland 5 7 min ton in 2020

o 11 van de industriele uitstoot van stikstof NOx

o Ca 10 van de industriele uitstoot van fijnstof PMIO en PM2 5

o Uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen waaronder kwik cadmium

dioxines en lood

Jaarlijks vinden momenteel zo n 1250 ongewone voorvallen plaats

OmzetTata Steel in Nederland 2018 2019 € 5 mid

De productie bedraagt jaarlijks zo n 7 miljoen ton staal Het staal wordto a

gebruikt in de auto industrie de bouw en de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld in

drankblikjes en spuitbussen

Tata Steel in Nederland levert 11 000 directe banen in NL waarvan ruim 10 000 in

IJmuiden

Tata Steel in Nederland is goed voor 40 000 indirecte banen in de IJmondregio

Krachtenveld

Het ministerie van lenW is stelselverantwoordelijk voor vergunningen toezicht en

handhaving van milieutaken Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de landelijke

regelgeving over milieu bv Wet Milieubeheer en landelijke afspraken rondom milieu

bv Schone Lucht Akkoord Ook is lenW opdrachtgever voor de nationale

emissieregistratie ondergebracht bij het RIVM

Tata Steel Nederland is een staalbedrijf Het is een onderdeel van Tata Steel

Europe dat zelf een dochter is van de Indiase Tata Steel groep IJmuiden is Tata

Steels grootste productiesite in Europe Het terrain van Tata Steel IJmuiden is het

grootste aaneengesloten bedrijfsterrein van Nederland en ligt in de gemeenten
Heemskerk Beverwijk en Velsen

De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT heeft een adviesFunctle op

vergunningen aan bedrijven die vallen onder het Besluit Risico s Zware Ongevallen
BRZO Dit betreft ook Tata Steel Ook houdt ILT interbestuurlijk toezicht op provincie
en gemeenten m b t milieutaken

De provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor vergunningverlening toezicht

en handhaving van milieutaken m b t TSN Zij heeft deze taken gemandateerd aan de

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De provincie is ook verantwoordelijk voor de

vergunningen in het kader van de natuurbeschermingswet stikstof

De IJmondgemeenten Beverwijk Velsen en Heemskerk zijn verantwoordelijk voor

de ruimtelijke ordening is het gebied
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK is verantwoordelijk voor

het vestigingsklimaat verduurzaming industriebeleid en de C02 reductieopgave
Naar verwachting zal EZK met TSN een maatwerkafspraak maken over de

waterstoftransitie die TSN wil doorvoeren

Omwonenden van de Tata Steel staan zowel positief als negatief tegenover de

‘ daarin wordt vermalen steenkool verwarmd totongeveer 1000 graden Celsius waardoor na kraken van de

koolwaterstofverbindingen cokes en vluchtige stoffen als waterstofgas methaan benzeen en teer ontstaan De cokes worden

vervolgens ingezet om Ijzererts In een hoogoven te reduceren tot ruw Ijzer
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aanwezigheid van de fabriek Hoewel er grote zorgen zijn over de milieu en

gezondheidsschade van het bedrijf in de regio vindt minder dan een op de vijf
inwoners dat het bedrijf maar beter opgedoekt kan worden Dat blijkt uit een enquete
van NH Nieuws en onderzoeksbureau Kien Een aantal omwonenden heeft kritiek op

het tempo waarmee de verschonings en verduurzamingsplannen worden

gerealiseerd Zij zien bijvoorbeeld de eerdergenoemde Kooksfabrieken het liefst zo

snel mogelijk sluiten

Planning
• Voor 2022 zijn voor het ministerie vooral de volgende zaken van belang

Het door RIVM opieveren van het bronherleidingsonderzoek waarin onderzoek

wordt gedaan naar de herkomst van de stofdeeitjes uitgekomen op vrijdag 21

januari

Het door TSN opieveren van de eerste tranche van de Roadmap h maatregelen
tweede kwartaal

Het opieveren van een onderzoek naar de omgevingseffecten van de door TSN

gekozen waterstofroute in opdracht van lenW uitgevoerd door een

onafhankelijke derde partij derde kwartaal

Het opieveren van een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar

de risico s voor omwonenden van industriele uitstoot waaronder de uitstoot

van Tata Steel in IJmuiden

Het meten van de effecten daarvan via een eerste herhaling het RIVM

depositieonderzoek vierde kwartaal

• Bind 2023 heeft TSN de maatregelen gerealiseerd die moeten leiden tot 70

reductie van de looduitstoot

• In 2024 2025 is naar verwachting de gehele Roadmap van TSN gerealiseerd
• Uiterlijk in 2030 TSN streeft naar 2028 maar dit is ambitieus en nog niet openbaar
is het eerste deel van de staalproductie getransformeerd naar productie met behulp
van waterstof Op dat moment kan een hoogoven en een Kooksfabriek sluiten

• Uiterlijk in 2040 is de gehele productie getransformeerd TSN streeft naar 2040

maar dit is nog niet openbaar gemaakt

Wat is vorig debat besproken Incl ingediende moties reactie

Op 1 december heeft uw voorganger het plan van aanpak voor de

gezondheidsproblematiek aan de Kamer gestuurd

Op 5 oktober is de Tweede Kamer gemformeerd over de brief die uw voorganger

heeft gestuurd naar de EU Commissaris voor Milieu Oceanen en Visserij In de

brief stelt hij de Commissie op de hoogte van de milieusituatie rond Tata Steel en

legt een relatie met de Europese ambities in het kader van de Green Deal en het

Zero Pollution Action Plan om alle verontreiniging richting 2050 naar nul terug te

dringen

Op 9 September vond een debat plaats over de toekomst van Tata Steel Hierbij

zijn door de Kamer 14 moties aangenomen De afhandeling hiervan en de actuele

status staat in bijiage II van het plan van aanpak bijgevoegd bij dit dossier
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Factsheet bronherleidingsonderzoek

Factsheet Bronherleidingsonderzoek RIVM IJmond regio

Achterg rond

• De provincie en de IJmondgetneenten hebben het RIVM gezamenlijk opdracht

gegeven voor sen breed gezondheidsonderzoek in de IJmond Aanleiding daarvoor

waren eerdere onderzoeken van het RIVM naar o a grafietregen
• Het onderzoek bestaat uit meerdere fases en duurt van 2020 2022

• In 2021 zijn door het RIVM al twee rapporten uitgebracht

1 Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de IJmond

2 Depositieonderzoek IJmond 2020

• Het bronherleidingsonderzoek Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof

en stoffen in de lucht in de IJmond regio is het 3® en laatste deel van de

onderzoeksreeks

• Het onderzoek borduurt hiermee voort op het depositie onderzoek dat in 2021 is

gepubliceerd Het bronherleidingsonderzoek heeft als doel om te achterhalen wat de

bronnen zijn van de eerder gemeten deposities
• Het rapport is op 21 januari met een webinar aan gemteresseerden toegelicht

Uitkomst onderzoek

• Uit analyse blijkt dat Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PAK en metalen in

het neergedaalde stof voor een aanzienlijk deel afkomstig zijn van verschillende

processen voor de staalproductie Ook komen ze van op en overslag van materialen

op het terrein van Tata Steel die worden gebruikt bij de staalproductie Deze analyses

geven niet genoeg informatie over de precieze bijdragen van deze en andere bronnen

aan de PAK en metalen in de stofdeeitjes
• De gemeten hoeveelheden metalen en PAK zijn veel hoger dan je zou verwachten

op basis van berekeningen met data van de elektronische milieujaarverslagen e

MJV waarmee Tata Steel zijn emissies rapporteert Deze gegevens over de uitstoot

lijken niet volledig te zijn aangeleverd Om hier goed inzicht in te krijgen beveelt het

RIVM aan om de informatie over de uitstoot van bronnen op het terrein van Tata Steel

te verbeteren en deze op een transparante manier te ontsluiten

• Ten slotte blijkt dat een aanzienlijk deel van de PAK en metalen in het fijnstof dat

gemeten wordt in de IJmond afkomstig is van activiteiten op het terrein van Tata

Steel

Planning
• Op 21 januari heeft de provincie een webinar georganiseerd voor geinteresseerden
waarin het rapport is gepresenteerd
• Het rapport is daarmee publiekelijk beschikbaar voor het Commissiedebat Externe

Veiligheid van 26 januari en actief aangeboden op 21 januari Te verwachten valt dat

de Kamer vragen zal stellen over het rapport
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Factsheet rapporteren van ©missies en de emissieregistratie
RIVM

Factsheet Rapporteren van emissies en de emissieregistratie RIVM

Achterg rond

• Ten gevolge van het Besluit Milieujaarverslaglegging is een groot aantal

bedrijven verplicht jaarlijks een milieujaarverslag in te dienen In dit

nnilieujaarverslag MJV geven bedrijven onder andere aan welke emissies in

het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden Na controle door het Bevoegd

Gezag vergunningverleners zoals provincies gemeenten en waterschappen
worden de gegevens uit de MJV s verzameld en opgeslagen in de database van

de emissieregistratie RIVM

• In de emissieregistratie worden de gegevens van ruim 350 stoffen en

stofgroepen verzameld Periodiek wordt de stoffenlijst van de te monitoren

stoffen bijgesteld Daarvoor zijn de Internationale rapportageverplichtingen
leidend zoals bijvoorbeeld het Kyoto Protocol de Kaderrichtlijn Water het

European Pollution Release and Transfer Register E PRTR en diverse andere

verdragen en richtlijnen in VN of ELI kader Daarnaast worden stoffen

gemonitord waarvoor nationaal beleid is geformuleerd De stoffenlijst wordt in

nauw overleg met de betrokken beleidsdirecties van de ministeries

van lenW en EZK opgesteld

• De inrichting verzamelt het gehele jaar door met gepaste frequentie gegevens

en maaktdaarbij gebruik van het meet en registratiesysteem Deze

verplichting geldt voor alle inrichtingen die een activiteit hebben die onder de

reikwijdte valt van Bijiage I bij de EG verordening PRTR en die de daarbij

genoemde capaciteitsdrempel overstijgen Ook als een inrichting niet hoeft te

rapporteren omdat de emissies voor het desbetreffende verslagjaar niet boven

de grenswaarden uitkomen moet de inrichting gegevens verzamelen

• De inrichting bepaalt jaarlijks zelf of zij een Integraal PRTR verslag moet

indienen Een inrichting moet een verslag indienen als haar emissie s groter
is zijn dan de grenswaarden voor emissies van stoffen zie de stoffenlijst

Integraal PRTR verslag en of de hoeveelheid van haar terrein afgevoerd afval

een of beide grenswaarden voor gevaarlijk en of ongevaarlijk zoals genoemd in

artikel 5 in de EG verordening PRTR overschrijdt

• Inrichtingen dienen hun Integraal PRTR verslag jaarlijks in via hete MJV Het

verslag moet voor 1 april zijn ingediend en moet volledig consistent en

geloofwaardig zijn

• Voor de berekening van de emissies waarover geen individuele gegevens

bekend zijn wordt doorgaans gebruik gemaakt van diverse statistische

gegevens om de emissies te berekenen Deze gegevens worden aangeleverd
door o a het CBS WecR WenR en diverse andere instituten
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Hoe kan het dat Tata aan de wettelijke vereisten voldoet en de

emissieregistratie toch lager uitkomt dan de gemeten uitstoot

Voor rapportages aan de EU most Tata Steel een Elektronisch rrilieu

jaarverslag opstellen het EMVT

De informatie in het EMVJ is deels gebaseerd op de metingen uit het eco

nneetprogramnna maar ook op basis van rekenkundige aannames met name

voor de diffuse en open bronnen

Voor het EMJV is vastgesteld op welke stoffen moet worden gerapporteerd het

is niet een document waar alle uitstoot in zit

Het RIVM heeft de door Tata gerapporteerde data gebruikt om de gemeten
data mee te vergelijken Omdat in het EMJV niet over alle stoffen

gerapporteerd hoeft te worden is het mogelijk dat de o b v de gerapporteerde
emissies er lagere concentraties worden berekend dan er feitelijk gemeten
worden

Zijn er ontwikkelingen te verwachten op het gebied van de

emissieregistratie evaluaties aanscherpingen

• De ILT heeft reeds in 2012 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van invulling en

beoordeling van milieujaarrapportages door bevoegde gezagen en geconcludeerd
dat dit systeem extra aandacht nodig heeft

• Het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport geeft eveneens

aanbevelingen voor organisatorische aspecten zoals interne afspraken en

procedures binnen en onderlinge kennisuitwisseling tussen bevoegde gezagen

• De emissieregistratie heeft in de afgelopen jaren een vernieuwingsopgave

doorlopen om de datakwaliteit en governancestructuur verder te verbeteren

• Ondanks de doorgevoerde verbeteringen blijft het systeem van aanlevering door

bedrijven en controle door het lokaal bevoegd gezag RUD s kwetsbaar Dit komst

o a door een gebrek aan capaciteit en middelen bij de uitvoerende diensten

• De internationale EPRTR verordening wordt in 2022 herzien door de EU Cie hieruit

kunnen extra verplichtingen volgen voor rapportage van emissies door bedrijven
Wat wordt bedoeld met de emissieregistratie
Hoe werkt de emissieregistratie
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling

• De emissieregistratie wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat lenW en het ministerie van Economische Zaken en

Klimaat EZK De regie en aansturing van de emissieregistratie is ondergebracht

bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

• De emissieregistratie is de centrale organisatie waarin door het RIVM emissiedata

verzamelt wordt voor circa 375 voor het milieubeleid relevante stoffen en

stofgroepen naar zowel bodem water als lucht deze gegevens worden

gecontroleerd en bewerkt en geregistreerd in de centrale database van de

emissieregistratie
• De database bevatde gegevens van individueel geregistreerde puntbronnen op

basis van onder andere Milieujaarverslagen van bedrijven en diffuse bronnen

deze emissies worden berekend door taakgroepen en waar deze emissies

plaatsvinden
• Het verzamelen en bewerken van gegevens tot landelijke emissiecijfers per

emissiebron vindt plaats in zogenoemde taakgroepen volgens vooraf vastgestelde

methoden

Na controle en met instemming van de betrokken instituten worden de

emissiecijfers vastgesteld door de projectleider emissieregistratie en vervolgens

worden de cijfers opgeslagen in de centrale emissieregistratie database bij
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Factsheet mogelijkheden voor sluiting handhaving

♦Toelichting op aanscherping normen Kan Tata Steel iuridisch gezien gesloten

worden Is hier voldoende grond voor of voldoen ze aan de eisen die vandaag heden

dag gesteld worden

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij GS van PNH en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG en pas bij ernstige nalatigheid door PNH kan via

interbestuurlijk toezicht door I W worden ingegrepen De drempel voor

interbestuurlijk toezicht is hoog

Sluiting van het bedrijf is in Nederland zeidzaam en vergt herhaalde en structurele

en ernstige overtredingen van wettelijke voorschriften en vergunningseisen Of bij
acuut gevaar voor milieu

Wat wel eerder kan is dat een bedrijf tijdelijk wordt stilgelegd
Voor Tata komtdat economisch gezien waarschijnlijk op hetzelfde neer Na

tijdelijke stillegging zal het economisch niet rendabel zijn om weer op te starten

Dit betekent sluiting van het bedrijf
Tata voldoet nu aan vergunningen en wordt scherp in de gaten gehouden Er zijn

geen zware overtredingen en zeker niet voor de gevonden stoffen in het RIVM

rapport

En het voorzorgsbeginsel Ook al overtreden ze geen wetten normen als het echt

ongezond is en het zeker is dat het door Tata komt kan de overheid dan wel

sluiten of stilleggen

Nee Het voorzorgsbeginsel is geen grond voor sluiting maar wel voor

aanscherping van de vergunning
Als je op basis van een voorzorgsmaatregel gelijk het staalbedrijf zo sluiten zou je

ook gelijk de hele veestapel kunnen verminderen

Voor Tata heeft zelfs tijdelijke en gedeeltelijke stillegging enorme gevolgen door

doorlopende kosten geen inkomsten moeite tijd om weer op te starten Het

bedrijf heeft dan recht op een schadevergoeding
Als de impact op milieu gezondheid omgeving wel dermate groot wordt ingeschat
dan kan moet je wel strengere vergunningen en normerende eisen gaan stellen op

basis van het voorzorgsbeginsel
Als Tata dan nog steeds in overtreding is dan er wel tot sluiting worden

overgegaan

Dus Bij Tata het voorzorgsbeginsel toepassen betekent dat je strenger moet

handhaven maar is niet rechtstreeks inroepbaar met sluiting dat moet in

combinatie met aanscherping norm en milieu eisen De provincie als bevoegd

bezag beoordeelt dit en is dan degene die de vergunningseisen zal moeten

opschalen

Er wordt verwezen naar het EU normerend kader voor milieuvereisten Kunnen we als

land of provincie fbevoead aezagj niet strenger ziin dan EU Ook als dit conseauenties

voor een individueel bedrijf

• Europese normen zorgen voor een gelijk speelveld
• Ook bij gelijke normen binnen Europe kan het bevoegd gezag in dit geval de

provincie Noord Holland echter scherper vergunnen door bijvoorbeeld aan de

ondergrens van een bandbreedte van emissies te gaan zitten

• Dit wordt nu door de provincie Noord Holland gedaan voor Tata Steel De ILT

adviseert hierover Ookopandere manieren kunnen we nationaal regionaal en

lokaal wel strengere normen stellen bijvoorbeeld in het zogenaamde

293272 0006



Activiteitenbesluit milieubeheer waarin milieunormen staan waar een grote

categorie bedrijven datzijn wel bedrijven die kleiner zijn dan Tata Steel zich aan

moet houden

• Met andere woorden Als lidstaat kunnen strengere normen gesteld worden met

betrekking tot milieu en emissies mits deze noodzakeiijk non discriminatoir en

proportioneei zijn
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Factsheet rollen en bevoegdheden
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Factsheet overzicht metingen van uitstoot Tata Steel

Factsheet rapportageverplichtingen

EMJV electronisch milieujaarverslag

Voor rapportages aan de EU most Tata Steel een Elektronisch milieujaarverslag

opstellen het EMJV Deze rapportage heeft het RIVM gebruikt om data mee te

vergelijken
De informatie in het EMVJ is deels gebaseerd op de metingen uit heteco

meetprogramma maar ook op basis van rekenkundige aannames met name voor

de diffuse en open bronnen Het eco meetprogramma is het jaarlijks

meetprogramma van Tata Steel dat wordt goedgekeurd door de OD NZKG

De berekeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken of wettelijk

vastgestelde normen De OD NZKG moet voor de rapportage aan de EU net als

andere instanties goedkeuring op onderdelen van het EMVJ geven Die

goedkeuring ziet met name op of de rapportage compleet is en of de juiste data is

gebruikt
Voor het EMVJ is vastgesteld op welke stoffen moet worden gerapporteerd het is

niet een document dat per se alle uitstoot van een bedriif bevat

Voor bedrijven die niet EMJV plichtig zijn wordt de emissie op basis van

kengetallen voor de sector waaronder een bedrijf valt bepaald
Dit soort data wordt toegevoegd aan de emissieregistratie die het RIVM voor

Nederland bijhoudt Het RIVM maakt weer gebruik van de gegevens uit de

emissieregistratie voor de rapportage aan de Europese Commissie en voor het

opstellen van de grootschalige achtergrondkaarden Nederland GCN kaarten

Vergunde waarden meten

• Vanuit de vergunning zijn er grenzen gesteld aan de uitstoot van verschillende

bronnen dit zijn de emissie grenswaarden
• Deze zijn vastgesteld voor de puntbronnen bijvoorbeeld een schoorsteen Voor die

bron is bekend welke stoffen kunnen worden uitgestoten Deze worden gemeten
Het meten vindt plaats op basis van het eco meetprogramma waarin is bepaald
welke bronnen met welke frequentie moeten worden gemeten Dit resulteert er in

dat sommige bronnen continu worden gemeten andere jaarlijks of driejaarlijks
Dat is afhankelijk van de stof en de grootte ervan maar ook van hoe regelmatig
de uitstoot door het jaar genomen is en wat het milieueffect is wanneer een

reinigingssysteem uitvalt

• De metingen die in het eco meetprogramma worden uitgevoerd worden naast de

vergunde waarden gelegd alle meetrapportages worden door de OD NZKG

beoordeeld Als daaruit blijkt een overschrijding blijkt kan handhavend worden

opgetreden
• De metingen worden door geaccrediteerde bureaus uitgevoerd en de OD NZKG

doet steekproeven op de meetmethode maar ook door aanwezig te zijn bij de

metingen

Luchtmeetnet

• Voor de OD NZKG is het luchtmeetnet een belangrijk instrument om te kijken of de

vergunde waarden tot overschrijdingen van concentraties in de omgeving leiden

Het luchtmeetnet meet de immissie op leefniveau met andere woorden de

kwaliteit van de lucht in de omgeving concentraties

• In dit meetnet worden diverse stoffen gemeten die ook door Tata Steel worden
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uitgestoten Voor die stoffen zijn maximale waarden bepaaid door de EU grens en

richtwaarden gekoppeld aan jaargemiddelde concentraties Op het moment dat

die waarden worden overschreden moeten er maatregelen worden genomen bij
bekende moeten er maatregeien worden genomen bij bekende bronnen van die

stoffen

• Op dit moment zijn er geen stoffen die de EU grenswaarden overschriiden

ZZS inventarisatie

• Doei hiervan is om een zo voiiedig mogelijk beeld en actueei inzichtte krijgen van

het gebruik en de uitstoot van ZZS naar lucht en water indirecte lozingen en te

bepalen of er humane risico s zijn overschrijding Maximaal Toelaatbaar

Risiconiveau MTR waarde Daarnaast heeft deze inventarisatie ook als doel om

te inventariseren welke vergunningen op basis van de actueie emissie gegevens

aangepast moeten worden Deze inventarisatie is door Tata Steei aangeieverd en

door de OD NZKG beoordeeld De volgende stap is de beoordeling van het

vermijdings en reductieprogramma waarin concrete maatregelen staan om het

gebruik van ZZS stoffen te minimaliseren Hier is de OD NZKG momenteel mee

bezig

Overige onderzoeken en rapportages

Op het Tata Steei terrein zelf staan stofboxen van Tata Steel Deze stofboxen

meten fijnstof en kunnen bij een incident waarbij stofhinder ontstaatsnel

detecteren De stofboxen zijn gepiaatst rondom belangrijke stofbronnen die

mogeiijk overlast kunnen veroorzaken

Met een netwerk van eNoses wordt getracht bronnen van geur te herleiden

Om de aanwezigheid van geluid afkomstig van Tata Steel te meten zijn er

verschillende geluidmeetstations
Tata Steel heeft een monitoringsprogramma bij de Roadmap Een deel van deze

monitoring betreft de emissie van Tata Steel

Er zijn en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de emissiebijdrage van

Tata Steel in de IJmond in kaart te brengen De stofdepositieonderzoeken van het

RIVM zijn hier een voorbeeld van

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



5 2 1 en 5 1 2 1

293272 0006



Factsheets Tata Steel

1 Algemeen en voorgeschiedenis

• De laatste jaren is Tata Steel Nederland het voormalige Hoogovens opgericht in

1918 steeds vaker negatief in het nieuws Vroeger was het bedrijf de trots van de

IJmond en waren de omwonenden overwegend positief niet in de laatste plaats

omdat velen er ook werk hadden Vervuiling van de leefomgeving werd voor lief

genomen en was onderdeel van het dagelijks leven

• Bij Tata Steel wordt staal gemaakt voor onder andere de auto industrie plaatstaal in

rollen} in een integraal proces kolen en erts worden per schip aangevoerd naar het

complex dat gunstig ligt voor grote schepen en er worden kooks gemaakt van de

kolen hoogovens gestookt en staal gegoten en gewalst Restproducten zoals

slakken worden ter plekke verwerkt en vrijkomende gassen gebruikt in een

elektriciteitscentrale

• Inmiddels is het bedrijf in buitenlandse handen gekomen In 1999 werd het

onderdeel van het Britse Corus en sinds 2007 van de Indiase staal multinational

Tata

• De hoeveelheid mensen in het gebied die er een heel leven werken neemt af Er

komen ook mensen van buiten in de IJmond wonen en de aandacht voor mogelijke

gezondheidseffecten als gevolgvan industriele uitstoot istoegenomen

• Omwonenden verenigd in een aantal belangengroepen waaronder de Dorpsraad

Wijk aan Zee zijn nu kritischer en beter georganiseerd volgen de ontwikkelingen en

wijzen op allerlei incidenten en onvolkomenheden die vervuiling veroorzaken Zij

confronteren de Provincie Noord Holland als bevoegd gezag verantwoordelijkvoor

vergunningverlening toezicht en handhaving de VTH taken en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied ODNZKG die in opdrachtvan de provincie de taken rond

VTH uitvoert hier regelmatig mee

• Bij omwonenden is het beeld ontstaan dat Tata Steel geen of onvoldoende

maatregelen neemt voor het terugdringen van negatieve gezondheids en

milieueffecten aangezien ook meerdere boetes voor het overtreden van

vergunningen geen verandering hebben teweeggebracht

• Media schenken veel aandacht aan de leefomgeving en de gezondheid in de IJmond

met name het Noord Hollands Dagblad en de regionale omroep NH Nieuws maar

ookde landelijke media
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• De situatie heeft ook geleid tot aandacht van onder andere de stichting Urgenda en

Milieudefensie die bijvoorbeeld in het kader van het pian Woman on the moon

pleiten voor een sneiie overgang naar een hele nieuwe duurzamere manier van staal

maken en van strafrechtadvocate Benedicte Ficq die namens 1100 omwonenden en

acht stichtingen aangifte heeft gedaan tegen de bestuurders van Tata Steel

• lenW maar ook EZK en VWS ontvangen veel burgerbrieven en ook Kamervragen

over Tata Steei

• De provincie is in antwoord op deze ontwikkelingen een programma gestart

Programma Tata Steel 2020 2050 spreekt regelmatig met de omwonenden geeft

het RIVM opdracht voor onderzoek kijkt hoe de VTH taken beter kunnen worden

uitgevoerd maar vraagt ook hulp aan het Rijk De provincie vindt dat de huidige

wetgeving het moeilijk maakt om scherperte vergunnen en bijvoorbeeld rekeningte

houden met de cumulatie van vervuiling in een zwaar gei ndustrialiseerd gebied of

met onregelmatige lozingen

• De ILT heeft op grond van wetgeving een adviserende rol bij de vergunningverlening

aan grote bedrijven Ook kan er indien de situatie daar aanleiding toe geeft

interbestuurlijk toezicht worden ingezet als de VTH taken niet naar behoren worden

uitgevoerd De ILT en ookde Randstedelijke Rekenkamer hebben zich meermaals

kritisch geuit over de provincie en OD NZKG Ook zijn er rechtszaken gevoerd door de

ILT tegen de provincie Zi] vinden dat deze meer mogelijkheden hebben om scherper

te zijn dan zij zelf aangeven en dringen aan op strakkere handhaving ook als Tata

Steel dan bezwaar maakt laat het er maar op aankomen In de rechtszaal

• De Onderzoeksraad voor Veiligheld OW heeft in april 2021 aangekondigd een

onderzoek te starten naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd

tegen de risico s schadelijke Industrlele ultstoot en lozingen De Raad onderzoekt

hlervoor ook de situatie rondom Tata Steel

• In de tussentijd zijn er nog steeds incidenten en overtredingen op de vergunning

Tata Steel heeft wel op 14 mei 2021 een pakket ter waarde van 300 miljoen Euro

aangekondigd de Roadmap voor verbeteringen voorde leefomgeving Dit pakket

bestaat uit filters overkappingen en schermen deels verplicht in de vergunning en

deels bovenwettelijk Zelf denkt Tata Steel hiermee een groot deel van de overlast

op te lossen Diverse omwonenden geven ook na de aangekondigde maatregelen

aan geen vertrouwen te hebben Volgens hen is Tata reactief bezig

2

293301 0014



2 Toekomstscenario s

• EZK is in gesprek met Tata Steel over een flinke bijdrage van Met bedrijf aan de C02

doelen van Nederland EZK en Tata Steel hebben samen op 30 maart 2021 een

Expression of Principles ondertekend waarin zij zich beiden committeren aan

verlaging van de C02 uitstoot te bereiken met het onder de zeebodem opslaan van

C02 [ Carbon Capture and Storage CCS} Een betere leefomgeving staat ook

genoemd in de Expression of Principles maar primair gaat het om verduurzaming

door minder C02 uitstoot De staalproductie gaat door via het traditionele proces

met kolen en erts en een tussenstap met het maken van kooks maar de C02 wordt

end of pipe afgevangen Tata Steel kan daarvoor een subsidie aanvragen uit de

SDE regeling die op 5 oktober 2021 opent

• Diverse partijen waaronder de FNV de werkgroep Zeester bestaande uit oud

directeuren en wetenschappers} en bijvoorbeeld ook Urgenda en Milieudefensie

denken dat een overgang naar nieuwe technieken schone energie waterstof

directe reductie van ijzer in plaats van hoogovens sneller kan dan Tata Steel zelf

aangeeft en dat dan de kosten van het relatief dure CCS bespaard zouden kunnen

worden inclusief de publieke bijdrage daaraan Dit plan heet Groen Staal

• Tata Steel denkt dat een snelle overgang naar schone energie en waterstof niet kan

omdat de bijbehorende technieken nog in de kinderschoenen staan Uiteindelijk is

deze technologie ook voor Tata Steel de toekomst maar in de tussentijd is CCS

nodig zo vindt het bedrijf

• Tata Steel heeft wel besloten samen met de FNV het plan Groen Staal door een

onafhankelijke derde te laten beoordelen op haalbaarheld Zij hebben hiervoor

Roland Berger Ingeschakeld die op dIt moment onderzoek doen Voor het CD op 9

September Is een tussenrapportage voorzien afronding In oktober 2021

• In het CD Externe Velllgheid van 1 juli 2021 heeft uw voorganger toegezegd

aanvullend onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten van de

verschlllende toekomstscenario s op leefomgeving en gezondheid De Motle Van

Hagen en Boucke beiden D66 8 jull 2021 ondersteunt dit en vraagt dit parallel te

doen aan het haalbaarheldsonderzoek van Tata Steel en FNV Uw voorganger heeft

aangegeven haar best te doen maar wel een winstwaarschuwing te geven want het

een is van het ander afhankelijk Het RIVM voert inmiddels het onderzoek uit

• Het onderzoek zal niet volledig en uitputtend kunnen zijn maar wel informatie

opieveren over bijvoorbeeld de gevolgen van de extra energieopwekkingdie nodig is

voor het proces van CCS en wat dat betekent voor de luchtkwaliteit en over het

belang van het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen in het kader van de
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Roadmap Plus
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3 Rolverdeling provinde bevoegd gezag omgevingsdienst en Rijk

• lenW is het beleidsverantwoordelijke ministerie voor het stelsel van

vergunningverlening toezicht en handhaving het VTH stelsel

• Het herziene VTH stelsel met de bevoegdheidsverdeling en o a verbeterde

informatie uitwisseling tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kolom en de

oprichting van een landelijk netwerk met 29 omgevingsdiensten is in 2016 2017

wettelijk geborgd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo

• Voor Tata Steel is de provincie Noord Holland het bevoegde gezag en daarmee

verantwoordelijk voor de VTH taken De VTH taken voor Tata Steel van de provincie

Noord Holland worden in mandaat uitgevoerd door de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied Een omgevingsdienst is geen bestuurslaag maar een

uitvoeringsdienst waarvan het bevoegd gezag eigenaar is en verantwoordelijk blijft

voor de taakuitvoering

• De ILT heeft een wettelijke adviestaak naar het bevoegd gezag bij de Wabo

vergunningverlening aan grote bedrijven op grond van het Besluit omgevingsrecht

Bor Hiermee beoordeelt de ILT of de omgevingsvergunning voldoet aan nationale

en Europese regelgeving Zo nodig worden interventies gepleegd om de vergunning

te verbeteren

• De OD kan de ILT ook verzoeken een advies uit te brengen over de aanvraag van een

vergunning

• De ILT kan bij de Wabo vergunningprocedure een zienswijze advies over de

ontwerpbeschikking aan het bevoegd gezag geven Indien de zienswijze niet wordt

overgenomen kan de ILT beroep insteiien

• De ILT houdt interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de miiieutaken door de

provincie Dit gebeurt selectief en alieen ais er signaien zijn dat het bevoegd gezag

de taken niet naar behoren uitvoert Uitgangspunten zijn gerechtvaardigd

vertrouwen en horizontale democratische verantwoording B W aan

Gemeenteraad gedeputeerden aan Provinciale Staten Er is een interventieladder

die kan eindigen met indeplaatsstelling waarbij de staatssecretaris zelf de taken op

zich neemt of besluiten voordraagt voor schorsing of vernietiging Interbestuurlijk

toezicht is voor Tata Steel nu niet aan de orde

• In principe is elk bedrijf en dus ook Tata Steel altijd zelf verantwoordelijk voor het

naleven van de algemene milieuregels en de voorschriften uit de

omgevingsvergunning Staal maken mag in Nederland maar het moet wel volgens

de regels gebeuren

5
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• lenW is beleidsverantwoordelijk voor schone lucht in Nederland in bredezinen het

halen van de nationale en Europese normen Dat doen we onder andere met het

Schone Lucht Akkoord SLA waarin we streven naar 50 gezondheidswinst in 2030

door het verlagen van emissies uit binnenlandse bronnen De bijdrage die lenW kan

leveren voor schonere lucht in de IJmond bestaat uit

Acties zoals aangekondigd in het Schone Lucht Akkoord Hierin staat onder

andere dat we in Brussel pleiten voor strengere normen bij het definieren van

de best beschikbare technieken BBT voor bepaalde industriele processen en

bij het herzien van een aantal belangrijke wetgevingspakketten Ook

scherpen we het Activiteitenbesluit aan waarin ook normen staan

De inzetvan de ILT gevraagd en ongevraagd adviesen indien nodig

interbestuurlijktoezicht lenW kan met de provincie overleggen wat er wordt

gedaan om de adviezen van de ILT op te volgen en welke tijdschema s

daarbij gevolgd worden

De inzet zoals toegezegd in de Kamer om bij grote beslissingen waarmee

veel publiek geld gemoeid is de effecten voor leefomgeving en gezondheid

transparent te maken zodat deze kunnen worden meegewogen door private

partijen en de overheid

Inzet van Soft Power om in samenwerking met de provincie Tata Steel te

bewegen bovenwettelijke maatregelen op korte termijn zoals maatregelen

aangekondigd in de Roadmap Plustijdig te nemen en maatschappelijke

verantwoordelijkheid te nemen

1

2

3

4

• Veel meer kan lenW niet doen
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4 Tijdlijn algelopen jaar Tata Steel bevoegd gezag ILT

In oktober 2020 heeft de ILT twee rechtszaken gevoerd tegen Met bevoegd gezag

provinde Noord Holland} In beide gevallen heeft het bevoegd gezag door de ILT

uitgebrachte adviezen niet opgevolgd en is de ILT daarna een rechtszaak begonnen

Op 10 maart 2021 heeft de ILT op verzoek van de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG}} advies uitgebracht naar aanleiding van een door

Tata Steel ingediende inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen [ZZS}

Op 24 maart 2021 heeft de OD NZKG aan Tata Steel laten weten dat het ingediende

ZSS inventarisatie rapport onvoldoende informatie bevat om te beoordelen of Tata

Steel voldoet aan de minimalisatieverplichting

Tata Steel heeft van de OD NZKG tot 1 oktober 2021 uitstel gekregen om invuiling te

geven aan de minimalisatieverplichting ten aanzien van de emissies van ZZS

In mei 2021 heeft de OD NZKG Tata Steel een last onder dwangsom opgelegd voor

het niettijdig plaatsen van elektrofilters inmiddels zijn de filters geplaats bij de

sinterkoelers en doen zij naar behoren hun werk ze vangen stof af

^ 5 1 2e zou jij de gebeurtenissen rond kwiklozingen hier ook met een paar bullets in willen

zetten

7

293301 0014



5 Facts and Figures van enkele deelonderwerpen

Kwiklozingen

PM uitstukken van 5 i 2e

GGD rapport Incidentie en prevalence van kanker in de regio Kennemerland 2004 2018

In juli 2021 was er veel te doen over een rapport van de GGD Kennemerland over het

voorkomen van kanker in de regio

Het betrof hier een rapport opgesteld door de GGD Kennemerland De directeur van

deze GGD zou er in de reviewfase op hebben aangedrongen Tata Steel te schrappen

als mogelijke oorzaak van een hoger voorkomen van kanker

De desbetreffende directeur is op non actief gesteld en het dagelijks bestuur van de

Veiligheidsregio Kennemerland heeft besloten een extern onafhankelijk onderzoek in

te stellen naar de totstandkoming van het rapport Resultaten worden verwacht in

September

U hebt mede namens uw collega s van VWS en EZK Kamervragen van de leden

Leijten SP Bouchallikht en Westerveld beiden GroenLinks over dit onderwerp

beantwoord

Nieuw RIVM rapport over depositie

Als onderdeel van een serie onderzoeksopdrachten van de provincie Noord Holland

en de IJmondgemeenten aan het RIVM worden begin September waarschijnlijk op 2

September de resultaten van onderzoek naar depositie van grof stof gepubliceerd

U bent geen opdrachtgever voor dit rapport

Er is in de media commotie ontstaan Het rapport zou door de publicatie over de

zomer been te tillen onder de pet gehouden worden Ook leven er inmiddels allerlei

beelden over de inhoud van het rapport Het gaat om een analyse van de

hoeveelheid grof stof die neerdaalt en waaruit deze chemisch bestaat Hoewel deze

informatie ook weer wijst op gezondheidsrisico s gaat het rapport niet over oorzaken

en gevolgen

De opdrachtgevers laten weten samen met het RIVM besloten te hebben het rapport

half September te publiceren Daarna is het CD over de toekomst van Tata Steel

verplaatst van 8 juli naar 9 September Dit is onafhankelijk van elkaar gebeurd

Inmiddels doen de opdrachtgevers er alles aan om toch al voor het CD het rapport

te publiceren

Initiatief van Tata Steel de Roadmap Plus

• De ontwikkeling van de Roadmap Plus onderdeel van Roadmap 2030 is gestart in

2019 op initiatief van Tata Steel en zet in op een betere leefomgeving via extra

8
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maatregelen en investeringen In totaal heeftTata Steel hiervoor 300 miljoen euro

beschikbaargesteld

Door de uitvoering van de maatregelen moet de overlast door stof geur en geluid

worden op relatlef korte termijn in de komende jaren tors verminderd

Ten opzichte van 2019 wordt in 2025 een reductie van de uitstoot van fijn stof met

ongeveer 35 procent gerealiseerd en wordt de uitstoot van zware metalen met circa

55 procent en stikstofoxiden met circa 30 procent verminderd

De doelstellingen uit de Roadmap Plus en de uitvoering hiervan staan los van de

uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Tata Steel

en de FNV n a v het plan Groen Staal en het plan voor opslag van C02

In het geval van de stikstofemissies door de Pelletfabriek wordt mede door een

rechtszaak van de ILT doorde Omgevingsdienst Noordzeekaneelgebied in opdracht

van de provincie Noord Holland de vergunning aangescherpt Met het proces rond

het aanscherpen van de vergunning is een start is gemaakt

Samenwerking EZK lenW andere departementen een overheid

Al enige tijd was er een ambtelijke werkgroep van mensen die zich bij verschillende

overheidsorganisaties met Tata Steel en de IJmond bezighouden

Sinds enkele maanden is lenW ook aangesloten en bestaat de werkgroep nu uit

vertegenwoordigers van EZK lenW de provincie Noord Holland en de drie

IJmondgemeenten Beverwijk Heemskerken Velsen

Ook Is er een stuurgroep met daarin vertegenwoordiging op directeursniveau

Vanult de gemeenten neemt een wethouder deel

Collega s van de GGD Kennemerland VWS en waar nodig andere departementen

weten we snel te vinden

In de werkgroep en stuurgroep wordt informatie uitgewisseld met oog voor de

verschillende belangen Ook wordt er gewerkt aan afgestemde en gezamenlijke

communicatie om voor burgers het kastje naar de muur effect tegen te gaan maar

ook om voor de ambtelijke organisaties door afstemming de werkdruk door

bijvoorbeeld burgerbrieven behapbaarte houden

Binnen lenW is het dossier Tata Steel belegd bij DICE en OenM die nauw

samenwerken met elkaar en met de ILT Waar nodig wordt DGWB betrokken
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Overzicht moties en toezeggingen rond Tata Steel

T
Motie

lenW

Motie Van Haqen Boucke fP66

Debat Externe veilioheid 8 iiili 2021 Aanaenomen

28089 192

Motie van de leden Hagen en Boucke over het onderzoek naar gevolgen voor

gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel parallel
uitvoeren aan de haalbaarheldsstudie naar het FNV plan
https www tweedekamer nl kamerstukken moties detail id 2D21Z13441 did 2

021D28595

Ditctum Verzoekt de regering het aangekondigde onafhankelljke onderzoek naar de gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel parallel uit

te voeren aan de haalbaarheldsstudie naar het FNV plan en de Kamer te informeren

over de uitkomsten hiervan voor het debat over Tata Steel dit najaar

Reactie

Stas

Stavaza

5 1 21 5 2 1

Toe

zegging
lew

Motie Erkens fVVD^ en Thiissen fPvdA^Motie
I

Debat Klimaat en Eneraie 8 iuli 2021 AanaenomenEZK

I
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32813 761

Motie van de leden Erkens en Thijssen over een onafhankelijk onderzoek starten om

te komen tot duurzaam staal

https www tweedekamer nl kamerstukken moties detail7id 2D21Z13D12 d id 2

021D27943

Dictum

Toe

lichting
EZK

5 1 2i 5 2 1

Stavaza

Motie Bontenbal CDA^ en Grinwis CUV
EZK Debat Klimaat en Eneroie 8 iuli 2021 Aanaenomen

32813 772

Motie van de leden Bontenbal en Grinwis overgerichte ambitieuze

maatwerkafspraken met de twaalf grootste uitstoters

https WWW tweedekamer nl kamerstukken detail id 2021Z13024 did 2021D27

956

Dictum Verzoekt de regering om bij de vertaling van de Europese 55 reductiedoelstelling
naar het Nederlandse klimaatbeleid een aanpak mee te nemen die zich richtop het

maken van gerichte ambitieuze maatwerkafspraken met de twaalf grootste
uitstoters een aanpak die reductie vraagt op die specifieke plekken waar meer

mogelijk is

Toe

^
lichting

Stavaza

Motie Leiiten fSP^
EZK Debat Klimaat en Eneroie 8 iuli 2021 Berwnrnerl

32813 796
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Mode van het lid Leijten over respect voor de gezondheidsnormen als voorwaarde

voor financiele steun aan Tata Steel

https www tweedekamer nl kamerstukken moties detail id 2021Z13177 did 2

021D28203

Dictum Verzoekt de regering er zorg voorte dragen dat bij financiele steun aan Tata de

voorwaarde wordt gesteld dat de gezondheidsnormen voor omwonenden

gerespecteerd worden en dat de cokesfabriek op korte termijn sluit dan wel een

structurele opiossing voorde giftige uitstoot wordt gevonden

Toe

lichting

5 1 21 5 2 1

Motie

lenW

Motie van Esch fPvdDl

Debat Externe veiliaheid 8 iuli 2021

28089 196

Motie van het lid Van Esch over nog dit jaar de sluiting van Kooksfabriek 2 van Tata

Steel eisen

https www tweedekamer nl kamerstukken detail id 202 lZ13445 did 2021D28599

Dictum Verzoekt de regering om nog dit jaar de sluiting van Kooksfabriek 2 te eisen

Reactie

Stas

5 1 21 5 2 1

Motie Bouchallikht GL^Motie

lenW
I

Debat Externe veiliaheid 8 iuli 2021 Ven vomen

28089 193

Motie van het lid Bouchallikh c s over onderzoek naar de invioed van Tata Steel op

gezondheidsrapporten en handhavingsbeleid van overheid en overheidsdiensten

Van

https WWW tweedekamer nl kamer5tukken detail id 2021Z13442 d id 20210 28
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596

Dictum Verzoekt de regering om een onafhankelijke commissie in te stellen die onderzoek

doet naarde invioed van Tata Steel op de gezondheidsrapporten en het

handhavingsbeleid van de overheid en overheidsdiensten

Reactie

Stas

5 1 21 5 2 1
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Korte terugblik Wat speelt er nu

Aanloop

• Er is maatschappelijk veel druk op de provincie Noord Holland om stranger te zijn op het

bedrijf Omwonenden voelen zich gesterkt door kritische rapporten van de Randstedelijke
Rekenkamer die op 28 januari 2021 heeft aangegeven dat de Vergunningveriening
toezicht en handhaving op hoofdlijnen de verplichte stappen voIgt maar niet toereikend is

Ook beveelt deze Rekenkamer aan om bij het Rijken in Europa te pieiten voor meer

mogelijkheden

• De ILT heeft in de afgelopen jaren beroepen aangespannen tegen de provincie om stranger

te zijn op Tata Steei bij bijvoorbeeld de ZZS inventarisatie kwikiozingen op het riooi en

het terugdringen van ongewone voorvaiien in de bedrijfsvoering die hoge piekemissies tot

gevolg hebben Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo

adviseert de ILT de Omgevingsdienst ook bij de vergunningveriening en het stellen van

eisen aan bijvoorbeeld de ZZS inventarisatie van Tata Steel

• Op 10 maart jl heeft de ILT op verzoek van de OD NZKG advies uitgebracht aan de OD

NZKG naar aanleiding van een door Tata Steel ingediende ZZS inventarisatie Daarop heeft

de OD NZKG Tata Steel gevraagd deze voor 20 mei te verbeteren De nieuwfe

inventarisatie wordt op dit moment beoordeeld in het derde kwartaal is bekend of de OD

NZKG kan concluderen dat Tata Steel inmiddels aan de minimalisatieverplichting ZZS

voldoet

• Het RIVM heeft op 14 april 2021 een rapport uitgebracht met tussentijdse

onderzoeksgegevens in opdracht van de provincie Noord Holland waarin geconcludeerd
wordt dat er vaker gezondheidsklachten zijn in het IJmondgebied en de lucht op meer

dagen en uren vies is dan elders Dit heeft geleid tot vragen van de Kamerleden Van Esch

PvdD en Beckerman SP De antwoorden op deze vragen beslisnota s lENW BSK

20021 159114 en IENW BSK 20021 157228 zijn op 17juni 2021 naar de Kamer

gestuurd

• Mede naar aanleiding van het rapport van het RIVM stuurde de provincie u samen met de

burgemeesters van de drie IJmondgemeenten Beverwijk Heemskerk en Velsen een brief

waarin onder meer gevraagd wordt om meer en betere regelgeving vanuit het Rijk Zij

vragen om normen voor de cumulatie van ZZS een pleidooi in Brussel voor strengere

BREF s definities van wat de Best Beschikbare Technieken BBT zijn en normen voor

elementair koolstof meer onderzoek naar ultrafijnstof en geluid en meer mogelijkheden
om lets te doen aan piekbelastingen van luchtvervuilende stoffen Het antwoord op deze

brief is 27 augustus verstuurd aan de provincie en de brief is gedeeld met de Kamer fzie

bijiage 07 dossier

• Advocate Benedicte Ficq heeft op 19 mei namens een grote groep bewoners een strafzaak

aangespannen tegen de bestuurders van Tata Steel met 800 aangiften in de hand

Verduurzaming

• Vanuit de Rijksoverheid EZK loopt een traject om samen met Tata Steel het bedrijf te

verduurzamen in de toekomst Dit is vooral gericht op reductie van de C02 uitstoot deels

door Carbon Capture and Storage CCS Ook het verlichten van de druk op de

leefomgeving is hier onderwerp van gesprek

• Tata Steel kondigt met de Roadmap ter waarde van €300 miljoen ingrijpende

verbeteringen aan waardoor al over twee jaar vervuiling en overlast significant kunnen

worden teruggedrongen Het gaat hierbij om verbeteringen aan de bestaande manier van

werken staal maken met ruwe erts en kooks die ter plekke uit steenkool worden

gemaakt onder andere door afdekken van transportbanden op en overslag etc

1
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• Ideeen van omwonenden en bijvoorbeeld FNV en de Werkgroep Zeester gaan veel vender

Zij denken dat gebruik van iwaterstof duurzame energiebronnen en een ander

vertrandingsproces sneller kan en hebben hier een plan voor ontwikkeld Groen Staal Dit

kent nog geen sluitende bedrijfs economische onderbouiwing Tata Steel heeft zich

bereid verklaard deze ideeen samen met FNV door een onafhankelijke derde te laten

onderzoeken op haalbaarheid Hiervoor hebben zij consultant Roland Berger een opdracht

gegeven Dit onderzoek wordt dit najaar opgeleverd met een tussentijdse notitie begin

September

• Op 16 juni heeft van Urgenda aan premier Rutte en staatssecretaris

Ye^ilgdz van EZK een ambitieus plan gepresenteerd om binnen tien jaar in heel Nederland

grote stappen te maken voor een snelle afname van de uitstoot van broeikasgassen

Hierbij kvram sluiting van de kooksfabriek en een eventuele ombouwf van Tata steel naar

een v aterstofgedreven fabriek of een fabriek die ruwf ijzer importeert en daardoor veel

minder uitstoot ook aan de orde

5 1 2e

Urgenda en diverse andere stakeholders hebben in de media aangegeven dat ook bij Tata

Steel nu het momentum snel kantelt naariwaterstof De premier en staatssecretaris van

EZK zouden positief hebben gereageerd Ook het plan Havenstad IJmond wrordt in deze

berichtgeving genoemd Hierbij zou ruw ijzer geimporteerd worden om alleen de

hoogwraardige eindproducten te maken in IJmuiden Hierop heeft de staatssecretaris van

EZK op 17 juni in de Kamer kritisch gereageerd wrat betreft kv\ aliteit van het eindproduct
netto C02 reductie wereldwijd en efficientie

De \«erkelijkheid is dat iedereen ook de staalindustrie erkent dat wfaterstoftechnologie de

toekomst is maar nog geen wrerkende technologie In Zweden wrordt nu een proeffabriek

gebouvwd die moet gaan aantonen dat het iwerkt Ook bij de tussenstap van dit precede

waarbij nog aardgas zal worden gebruikt is CCS nodig om de klimaatdoelen te halen

De MP en de staatssecretaris van EZK hebben dan ook geen toezeggingen gedaan maar

verwezen naar de haalbaarheidsstudie die Tata en FNV door een onafhankelijke derde

partij laten uitvoeren

• Eind juli hebben Tata Steel en FNV gezamenlijk de opdracht voor de haalbaarheidsstudie

gegeven aan consultant Roland Berger

Aanvullende studie naar effecten voor leefomgeving en gezondbeid

Op 1 juli kwam Tata Steel in het CD Externe Veiligheid aan de orde In antwoord op vragen

van de Kamer heeft staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven zelf een onafhankelijke

partij opdracht te geven om aanvullend daarop de gevolgen van beide scenario s CCS en

plan FNV Zeester voor leefomgeving en gezondheid te willen laten beoordelen Op 8 juli is

hierover een motie aangenomen van de leden Van Hagen en Boucke beiden D66 Hierin

verzoeken zij de regering het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naarde gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel parallel uit te

voeren aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV plan en de Kamer te informeren over de

uitkomsten hiervan voor het debat over Tata Steel dit najaar

• Op dit moment voert het RIVM dit onderzoek uit De hoop is dat RIVM de resultaten net als

Roland Berger dit najaar kan opieveren en het liefst al een tussenstand kan laten zien

voor het CD over Tata Steel dat nu gepland is op 9 September

• Overigens staat de SDE regeling vanaf 5 oktober gewoon open voor bedrijven die willen

indienen Het is aan Tata Steel te beslissen een aanvraag in te dienen voor CCS of niet

Het bedrijf weet echter ook dat de leefomgeving en gezondheid van omwonenden de

license to operate is voorde toekomst

2
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Het Kabinet of de Tweede Kamer kan niet zo maar de voorwaarden voor de SDE

regeling veranderen en bijvoorbeeld milieu eisen toevoegen maar we weten na het

onderzoek wel welke opties wel en welke opties niet gunstig zijn voor de leefomgeving en

gezondheid en welke private en of publieke bijdrage daar eventueel voor nodig zou zijn

3
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Acties rond Tata Steel door provincie en ILT in 2021

• Incidenten en overtredingen op de vergunningen houden aan bij Tata Steel

• Er is maatschappelijk veel druk op de provincie Noord Holland om strenger te zijn op het

bedrijf Omwonenden voelen zich gesterkt door kritische rapporten van de Randstedelijke
Rekenkamer die op 28 januari 2021 heeft aangegeven dat de Vergunningveriening
toezicht en handhaving op hoofdlijnen de verplichte stappen voigt maar niet toereikend is

Ook beveelt deze Rekenkamer aan om bij het Rijken in Europa te pieiten voor meer

mogeiijkheden

• De ILT heeft in de afgelopen jaren beroepen aangespannen tegen de provincie om strenger
te zijn op Tata Steei bij bijvoorbeeld de ZZS inventarisatie kwikiozingen op het riooi en

het terugdringen van ongewone voorvaiien in de bedrijfsvoering die hoge piekemissies tot

gevolg hebben Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo

adviseert de ILT de Omgevingsdienst ook bij de vergunningveriening en het stellen van

eisen aan bijvoorbeeid de ZZS inventarisatie van Tata Steei

• Op 10 maart jl heeft de ILT advies uitgebracht aan de OD NZKG naar aanleiding van een

door Tata Steel ingediende ZZS inventarisatie Daarop heeft de OD NZKG Tata Steel

gevraagd deze voor 20 mei te verbeteren De nieuwe inventarisatie wordtop dit moment

beoordeeld in het derde kwartaal is bekend of de OD NZKG kan concluderen dat Tata

Steel inmiddels aan de minimalisatieverplichting ZZS voldoet

• Het RIVM heeft op 14 april 2021 een rapport uitgebracht in opdracht van de provincie
Noord Holland waarin geconcludeerd wordt dat er vaker gezondheidsklachten zijn in het

IJmondgebied en de lucht op meer dagen en uren vies is dan elders Dit heeft geleid tot

vragen van de Kamerleden Van Esch PvdD en Beckerman SP De antwoorden op deze

vragen beslisnota s IENW BSK 20021 159114 en IENW BSK 20021 157228 zijn op 17

juni 2021 naar de Kamer gestuurd

• Mede naar aanleiding van het rapport van het RIVM stuurde de provincie u in januari 2021

samen met de burgemeesters van de drie IJmondgemeenten Beverwijk Heemskerk en

Velsen een brief waarin onder meer gevraagd wordt om meer en betere regelgeving
vanuit het Rijk Zij vragen om normen voorde cumulatie van ZZS een pleidooi in Brussel

voor strengere BREF s definities van wat de Best Beschikbare Technieken BBT zijn en

normen voor elementair koolstof meer onderzoek naar ultrafijnstof en geluid en meer

mogeiijkheden om lets te doen aan piekbelastingen van luchtvervuilende stoffen Het

antwoord op deze brief wordt op dit moment aan u voorgelegd
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Wat wordt nu al gemeten en gemonitord
Monitoring emissiesTata Steel

Openbare Emissiejaarverslagen metingen TS OD

houdt toezicht

eNoses geur door PNH en TS

Inventarisatie uitstoot ZZS door OD
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Aanvullende acties

1 Herhaling monstername in kader depositieonderzoek RIVM Prov

2 Uitbreiding meetapparatuur van 1 meetstation luchtmeetnet om

uitstoot cokesfabrieken beter in beeld te krijgen Prov

3 Emissiemetingen bij Cokesfabriek 2 OD ism aantai bewoners

4 Bepaien aanvuilende acties TS en overheid in kader Roadmap
5 Dagboekonderzoek Prov

6 Overleg organiseren met bewoners om te bepaien of

monitoringsinstrumenten voldoende inzicht en vertrouwen geven Prov

VRAAG Kunt u instemmen met deze acties en het opnemen ervan

in net PvA
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Lopende onderzoeken en mogelijk vervolg

1 3® deel onderzoek naar Gezondheid in de IJmond RIVM focus op
bronherkomst eind 2021 begin 2022 gereed

Ism RIVM bepalen of er aanvullende acties gewenst zijn

2 Gezondheidsmonitor IJmond GGD Kennemerland ism RIVM

publicatie naar verwachting eerste helft 2022
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Dilemma s

De rol van meten en monitoren is in het VTH stelsel normaliter voorbehouden aan

het bevoegd gezag PNH en OD Op dit moment zetten we bestuurlijk druk op de
kwaliteit en kwantiteit van het monitoringsprogramma Hier worden al de nodige
stappen gezet
1 Wilt u zich nog actiever inmengen door biivoorbeeld zelf te laten meten of de

provincie te betalen om aanvullend onderzoek uit te voeren

Dit genereert moqelijk een precedent richting andere gebieden met relatief veel

verontreiniging Bovendien is de intensiteit van meten rondom hetTatasteel

complex t o v andere installatles In Nederland al relatief hoog

2 Wilt u als RIjk actlef en zlchtbaar participeren In het oroces om met de

omgeving tot een gedragen monitoringsplan te komen

kunnen ontstaanDaarbij speelt mee dat biiomwonenden dan ook verwachtingen
over de rol van het Rijk Dit goed organiseren kost tijd
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Factsheet Tata Steel

NIEUWE OPZET

ALGEMEEN Vroeger onze fabriek nu mensen kritischer Actieve bewoners ook van buiten De Jong etc Ficq

urgenda vergrootglas media NH Dagblad NH NIEUWS landelijk

HOE IS VTH GEREGELD Provincie OD Rol Rijk beperkt ILT heeft wel mogelijkheden en is kritisch op bevoegd

gezag

DOELEN iENW met SLA

TiJDLiJN incidenten vergunningen rechtzaken iLT Rekenkamer omwonenden

KWIKLOZINGEN

ZZS MiNiMALiSATiEPLiCHT

GGD RAPPORT

NIEUWRiVM RAPPORT DEPOSITIE

iNiTiATIEF VAN TATA ROADMAP PLUS

TOEOMSTSCENARiO s CCS GROEN STAAL andere plannen

SAMENWERKiNG EZKTATA EEN OVERHEID inci CCS meenemen gezondheid in scenario s

Tijdlijn

in oktober 2020 heeft de iLT twee rechtszaken gevoerd tegen het bevoegd gezag provincie Noord

Holland in beide gevallen heeft het bevoegd gezag door de ILT uitgebrachte adviezen niet opgevolgd en

is de ILT daarna een rechtszaak begonnen

Incidenten en overtredingen op de vergunningen houden aan bij Tata Steel

Op 10 maart jl heeft de ILT advies op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD

NZKG uitgebracht aan de OD NZKG naar aanleiding van een door Tata Steel ingediende inventarisatie

Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS

Op 24 maart jl heeft de OD NZKG aan Tata Steel laten weten dat het ingediende ZSS inventarisatie

rapport onvoldoende informatie bevat om te beoordelen of Tata Steel voldoet aan de

minimalisatieverplichting

Tata Steel heeft van de OD NZKG tot 1 oktober 2021 uitstel gekregen om invulling te geven aan de

minimalisatieverplichting ten aanzien van de emissies van ZZS

In de loop der jaren is het beeld bij omwonenden ontstaan dat Tata Steel geen of onvoldoende

maatregelen neemt voor het terugdringen van negatieve gezondheids en milieueffecten aangezien ook

meerdere boetes voor het overtreden van vergunningen geen verandering hebben teweeggebracht

Op 14 mei jl heeft het bestuur van FNVTata Steel een plan gepresenteerd voor de vergroening van de

metaalindustrie Het plan zet in op een verbetering van het klimaat COj reductie een schonere IJmond
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en behoud van werkgelegenheid

Tata steel heeft aangegeven mee te werken aan het haalbaarheidsonderzoek van deze plannen

Op 19 mei jl heeft advocaat Benedicte Ficq aangifte gedaan namens bijna 1100 omwonenden en acht

stichtingen om Tata Steel te dwingen lets te doen aan de negatieve impact op de gezondheid

Een week na de aangifte heeft Tata Steel aangekondigd versneld de overlast te zullen aanpakken door

maatregelen te treffen waardoor de stank stof en geluidsoverlast vanaf 2023 moet verminderen

De middelen voor de maatregelen zijn afkomstig uit de Roadmap waarvoor eerder 300 miljoen euro

beschikbaar is gemaakt

Diverse omwonenden geven ook na de aangekondigde maatregelen aan geen vertrouwen te hebben

Volgens hen is Tata reactief bezig {Nieuwsuur uitzending 25 mei

In mei 2021 heeft de OD NZKG Tata Steel een last onder dwangsom opgelegd voor het niet tijdig plaatsen

van elektrofilters inmiddels zijn de filters geplaats bij de Sinterkoelers en doen naar behoren hun werk

ze vangen stof af

Algemeen

Initiatieven vanuit bewoners en rechterlijke uitspraken {zoals onlangs gedaan in de zaak tegen Shell

aangespannen door Milieudefensie maken bedrijven alsTata Steel mogelijk extra bewust van hun

verantwoordelijkheid om serieus om te gaan met hun {leefjomgeving en daar actie op te ondernemen

De OD NZG voert in mandaat van de provincie de taken uit op o a het gebied van vergunningverlening

toezicht en handhaving bij Tata Steel De provincie is wettelijk verantwoordelijk

De ILT kan bij de Wabo vergunningprocedure een zienswijze advies over de ontwerpbeschikking aan het

bevoegd gezag geven Indien de zienswijze niet wordt overgenomen kan de ILT beroep instellen

Het bevoegd gezag kan de ILT ook verzoeken een advies uit te brengen over de aanvraag van

een vergunning

lenW blijft zich inzetten op verbetering van de leefomgeving Dit doet zij bijvoorbeeld via het SLA en het

ondersteunen van het bevoegd gezag bij het scherper vergunnen

Ook vanuit andere ministeries wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving zoals het behalen

van de CO^ doelstellingen uit het klimaatakkoord EZK heeft hiervoor een Expression of Principles

afgesloten met Tata Steel

Op 21 juni a s is door lenW en de provincie Noord Holland een werkbezoek aan de omwonenden van

Tata Steel afgelegd
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Format offerteaanvraag deeloodracht RIVM 2022

Deelopdracht
5 1

Naam deelopdracht Stof deposltieondenoek Urriond

Cluster waaronder deelopdracht

valt
DG Wll Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s Taakveld Veiligheid Bedrijven

Doelstelling deelopdracht Onderzoek naar de stof depositie in de IJmond regio

Het onderzoek geeft een bijdrage in het verder inzichtelijk krijgen of de verbetermaatregelen die door Tata Steel worden

doorgevoerd leiden toteen gezondere leefomgeving De opdracht wordt in samenwerking met de provincie Noord

Holland begeleid

Bijdrage aan beleidsprio s of andere

noodzaak

DGMI Omgevingsveiligheid en Milieurisico’sNaam DG en directie

5 1 2e 5 1 2e @minienw nl 31 G 5 1 2eContactgegevens Projeotleider

DG directie 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

®minienw nl

Contactgegevens Projectleider

Opdrachtnemer

fa rivm nl

[feleidsgegevens

WiJ vragen u in 2022 in het voorjaar en in het najaar bvee stofdepositie onderzoeken in de IJmond uitte voeren en

daarover te rapporteren Dit in lijn met de opdrachtaanvraag die de provincie Noord Holland aan u heeft gevraagd en

waarvoor u op 4 maart 2D22 een offerte heeft uitgebracht brief kenmerk DG 2022 D055

De provincie en lenW hebben bespreken de kosten voor de opdracht te delen

Uitvraag die onder deze

deelopdracht vallen

Beoogde resultaten per uitvraag in

2022
WiJ vragen u in 2022 in het voorjaar en in het najaar twee stofdepositie onderzoeken in de IJmond uitte voeren en

daarover te rapporteren

De opdracht slult aan bij de opdracht die de provincie Noord Holland hlervoor aan u heeft

gevraagd en waarvoor u op 4 maart 2022 een offerte heeft uitgebracht Onderdelen van de

opdracht zijn

• Het tweemaal uitvoeren van een stofdepositie onderzoek in de Umond in 2022

vergelijkbaar met het stofdepositie onderzoek dat in September 2021 door het RIVM is

gepubllceerd
• Welke onderdelen volgens u wel en niet nodlg zijn [in vergelijking met het eerdere RIVM

stofdepositie onderzoek van September 2021 en hoe het onderzoek het beste kan

worden vormgegeven om als monitoringsinstrument te dienen zoals benoemd bij
aanlelding en doel van de offerteaanvraag

• Hierblj is hettevens van belang dat de resultaten goed vergelijkbaar zijn met de

onderzoeksopzet resultaten van het hiervoor genoemde eerdere stofdepositie
onderzoek

• Een planning waarin in ieder geval is opgenomen wanneer de monsters worden

genomen en wanneer de rapportages worden opgeleverd
• Ultspraak in hoeverre het op basis van de twee stofdepositie onderzoeken naar

verwachting mogelljk is conclusies te trekken over de effecten In de leefomgeving van

maatregelen die Tata Steel neemt om de emissie van PAK en metalen te verminderen

DIt ook in verband met aanbeveling nummer 3 van het Onderzoek naar de herkomst

van neergedaald stof en stoffen In de lucht In de IJmond regio [januarl 2022 die

namelijk ziet op het gedurende enkele jaren monitoren van PAK en metalen in

stofdepositie
• De onderzoeksopzet moet zodanig zijn dat dezelfde stofdepositie onderzoek kunnen

worden voortgezet In 2023 en daarna Dit Is nodig om de onderzoeken te gebrulken in

de verdere invulling van de hiervoor genoemde derde aanbeveling van het RIVM

onderzoeksrapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de

lucht in de IJmond regio januari 2022

lenW zal 50 van de kosten voor het onderzoek bijdragen De overige 50 vjordt door de provincie betaald De provincie

geeft u bier een afzonderlijke opdracht voor

5 1

Opdrachtomschrijving per uitvraag

De werkzaamheden betreffen beleidsprioriteiten De staatssecretaris van lenW heeft in december 2021 aan de Tweede

Kamer gerapporteerd over het Plan van AanpakTata Steel Daarin is aangekondigd dat in 2022 door het RIVM een stof

depositieonderzoek zal worden herhaald Opdracht hiervoor is een samenwerking tussen de provincie Noord Holland en

lenW

Categorie werkzaamheden
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Noodzaak De opdracht is sen activiteit die is aangekondigd in correspondentie aan de Tweede Kamer

l Tijdigopleveren rapportages

2 Binnen budget blijven
Prestatie indicatoren peruitvraag

Afspraken over voortgangsoverleg

en control uitvoering per uitvraag

De opdracht wordt in samenwerking met de provincie Noord Holland begeleid De voortgang zal samen met de provinoie

en bet RIVM besproken worden

Inzet ICT per uitvraag nvt

Relatie uitvragen met andere

clusters opdraobten
nvt

Benodigdecapaciteit fte s en uitvoeringskosten zorg uoor afetemming binnen directieen metIBI

Totaal verwachte inzet 2022 en

prognose verdere ja ren
Input VDor budgetreeks begroting uitgaven voor beleidskern2022 2023 2024 2025

1 Gesohatte capaoiteit FTE oapaoiteitin FTE afgerond optienden

FTE xgemiddeld tarief voor RVO 166 991 euro en RIVM 164 7DD euro

tarief prijspeil 2021 bet bedrag is een middensom van de tarieven T1 T2 T3

van RVOofde tarieven midden boog en expert van RIVM

2 Budget voor FTE

3 Geschatte materiele uitgaven in De direct met de uitvoering samenbangende materiele kosten afgerond op

duizendtallenK€

Max

€350 000
4 Totaal uitvoeringsbudget Som van 2 en 3 afgerond op duizendtallen

Moot onderstaand gevraagde inzicht valt buiten dit format Inzichtkan helpen bij hetbepalen van de gevraagde inzet opdrachtnemer voor uitputting programma

en subsidiebudgetten Fictiefvoorbeetd voor uitvoeren subsidie 10 mtn 5fte s nodig

Tcftaa I vensrachte inzet Toelichting2022 2023 2024 2025

Programma en subsidiemiddelen in euro s afgerond

op duizendtallen

Max

€350 000

5 1

Term RIVM
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Bijiage Verdere achtergrondinformatie over lopende monitoringslnstrumenten

Inleiding Meten en monitoren op drie niveaus

Monitoring en meten kan op drie verschillende niveaus

1 Monitoring van de emissie uitstoot van Tata Steel

2 Monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel immissie en depositie Deze

stoffen kunnen van Tata Steel afkomstig zijn maar ook van andere bronnen binnen of buiten

de IJmond

3 Monitoring onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de IJmond

Hieronder voIgt een overzicht van de belangrijkste bestaande monitoringsinstrumenten per

categorie Gezien de formulering van de motie gaat hetom niveau 1 en 2

Monitoring van de emissie uitstoot van Tata Steel

De emissie uitstoot van Tata Steel is wat en hoeveel Tata Steel zelf uitstoot Monitoring van de

emissie wordt voor een belangrijk deel door Tata Steel zelf uitgevoerd Tata Steel is daar wettelijk

toe verplicht en bepaalde afdelingen van Tata Steel zijn zelf geaccrediteerd om deze metingen uit

te voeren Deze accreditatie is terug te vinden op de website van de Raad voor Accreditatle RvA

Ook andere geaccrediteerde meetbureau’s dan die van Tata Steel zelf voeren metingen uit

Accreditatie is bedoeld om aan te geven dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen

Hoe er door Tata Steel wordt gemeten en gemonitord is gereguleerd Tata Steel moet Jaarlijks

een meetplan indienen die door bet bevoegd gezag moet worden goedgekeurd Dit meetplan

moet aan verschillende eisen voldoen die voortkomen uit bet Activiteitenbesluit milieubeheer

Abm en uit Europese BBT conclusies Het gaat daarbij bijvoorbeeld om waar wat en hoe vaak er

wordt gemeten Dat er wordt gemeten door een bureau met accreditatie van de RvA is op zichzelf

ook een eis De emissies van Tata Steel worden als voIgt gemonitord

Monitoring emissie door Tata Steel toezicht door de overheid

• Verplichte eigen metingen door Tata Steel zoals hierboven beschreven Het resultaat van

deze monitoring is samengevat terug te vinden in de openbare emissieiaarverslagen zoeken

op bedrijfsnaam Tata Steel IJmuiden” De overheid Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG houdt steekproefsgewijs toezicht waarmee wordt

gecontroleerd of Tata Steel de metingen goed uitvoert Dit gebeurt op verschillende

manieren

Administratief Gekeken wordt of bijvoorbeeld van alle verplichte metingen

administratie beschikbaar is en of metingen op de juiste manier

bedrijfsomstandigheden duur van de meting etc zijn uitgevoerd

Fvsiek Emissie specialisten van de OD NZKG kijken dan mee met een meting die Tata

Steel uitvoert om na te gaan of de metingen goed worden uitgevoerd en dus

betrouwbaar zijn

o

o
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o Milieuiaarverslag Tata Steel is verplicht gegevens aan te leveren voor het

elektronische milieujaaiverslag E MJV Het E MJV meet doorde OD NZKG en andere

bevoegde gezagen worden goedgekeurd

o Eigen metingen Elet bevoegd gezag kan als daar aanleiding toe is besluiten zelf

emissiemetingen uit te voeren bij Tata Steel door een eigen onafbankelijk bureau

Andere vormen waarmee de emissie van Tata Steel wordt gemonitord

De recent ZZS inventarisatie Tata Steel is tevens bedoeld om inzicht te geven in de emissie

van ZZS door Tata Steel Elet gaat hierbij om 213 emissiepunten waarbij ZZS vrij komen

Met een netwerk van eNoses wordt getracht bronnen van geur te herleiden

Op het Tata Steel terrein zelf staan stofboxen” van Tata Steel Deze stofboxen meten fijnstof

en kunnen bij een incident waarbij stofhinder ontstaat snel detecteren De stofboxen zijn

geplaatst rondom belangrijke stofbronnen die mogelijk overlast kunnen veroorzaken

Om de aanwezigheid van geluid afkomstig van Tata Steel te meten zijn er verschillende

geluidmeetstations

Tata Steel heeft een monitoringsprogramma bii de Roadmap zie biz 18 en 19 van de

Roadmap plus Een deel van deze monitoring betreft de emissie van Tata Steel

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de emissiebijdrage van Tata

Steel in de IJmond in kaart te brengen Bijvoorbeeld het “Vervolgonderzoek fijnstof emissies

in de llmond uit 2010

Monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel immissie en depositie

Tata Steel stoot stoffen uit die uitstoot komt ergens terecht Soms dichtbij soms veel verder

weg Met monitoring in de leefomgeving rond Tata Steel wordt gemeten in hoeverre stoffen

aanwezig zijn de immissie en depositie Deze metingen worden niet uitgevoerd door Tata Steel

zelf maarvallen onder verantwoordelijkheid van de GGD Kennemerland en ODNZKG Erzijn ook

andere bronnen van uitstoot dan Tata Steel Bijvoorbeeld van het wegverkeer de scheepvaart en

houtkachels Voor een aantal stoffen zoals fijnstoO is de achtergrondconcentratie bovendien

een belangrijke factor Een groot deel van de fijnstof in de IJmond is afkomstig uit de rest van

Nederland en uit het buitenland

Bij metingen in de leefomgeving worden al deze bronnen bij elkaar opgeteld De gemeten

waarden kunnen afkomstig zijn van Tata Steel maar ook van andere bronnen Er zijn daarom ook

onderzoeken monitors die trachten in beeld te brengen in hoeverre gevonden stoffen afkomstig

zijn van Tata Steel of andere bronnen In de leefomgeving rond Tata Steel wordt is als voIgt

gemeten

• Er is een vast luchtmeetnet in de IJmond rond Tata Steel bestaande uit 6 meetstation Een

deel van de gegevens zijn 24 Z in te zien via Luchtmeetnet nl Daarnaast wordt er ieder

jaar een rapportage opgesteld Deze zijn te vinden op de website van de provincie Noord

Elolland directe link naar meest recente rapport
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• Op verschillende momenten in de afgelopen jaren is in de omgeving van Tata Steel door

het RIVM de samenstelling van stofdepositiemonsters onderzocht Het meest recente

rapport is van September 2021

• Het monitoringsprogramma bii de Roadmap van Tata Steel bevat metingen in de

omgeving waaronder stofdepositie onderzoek door Tata Steel

• Het S
®
deel van het RIVM gezondheidsonderzoek in de IJmond naar verwachting eind

2021 of begin 2022 tracht via bron en patroonherkenning verder inzicht te krijgen in

de emissiebronnen van stoffen die in de omgeving worden gevonden

Monitoring onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de IJmond

Doorde aanwezigheid van stoffen in de leefomgeving te monitoren kunnen we iets zeggen over

de mate waarin de leefomgeving van mensen gezond of ongezond is op aspecten zoals de

luchtkwaliteit Vervolgens is het de vraag wat dit betekent voor de gezondheid van mensen zelf

De gezondheid van mensen wordt beinvioed doorde mate waarin de leefomgeving gezond is

maar ook door andere factoren zoals de levensstiji en persoonlijke aanleg

Enerzijds kan de gezondheid van mensen worden onderzocht Dit wordt periodiek gedaan met

gezondheidsmonitors aan de hand van gezondheidsindicators en ervaringen van hinder of met

onderzoek Belangrijke zijn

• De rapporten Incidentie en prevalentie van kanker m de regio Kennemerland” van de

CGD Kennemerland Uit 2007 periode 1989 2003 en uit 2020 periode 2004 2018

• Gezondheid in de IJmond Monitoring hinder bezorgdheid chronische aandoeningen en

medicijngebruik in de IJmond Samenvattende Rapportage 2014 201 8 Volgende voIgt

in 2022

• In het RIVM Briefrapport Tussentiidse resultaten Gezondheidsonderzoek in de llmond is

o a inzicht gegeven in pieken in de luchtverontreiniging op dag en uur niveau en in

hoe vaak acute gezondheidsklachten worden gemeld bij de huisarts en chronische

klachten voorkomen Doorde provincie Noord Holland en de IJmond gemeenten wordt

momenteel beoordeeld of met een dagboekonderzoek meer inzicht kan worden

gegeven in verbanden tussen luchtverontreiniging pieken en acute gezondheidsklachten

Deze monitors geven inzicht in het voorkomen van ziekten gezondheidslast maar nog niet veel

in causale verbanden M a w in de mate waarin stoffen die in de leefomgeving in de IJmond

voorkomen waarvan weereen deel afkomstig is van Tata Steel leiden tot gezondheidsschade of

klachten Er is veel onderzoek gedaan naar die causale verbanden In de IJmond maar ook in

algemene zin Bijvoorbeeld onderzoek naarde schadelijkheid van fijnstof Ten aanzien van

onderzoeken naarde gezondheid van bewoners in de IJmond kan samenvattend worden gesteld

In de IJmond komt een hogere ziektelast voor dan in andere gebieden Dit uit zich in

verschillende typen ziekten en klachten

Er wordt overlast ervaren van geluid geur stof en erzijn zorgen over de invioed van de

leefomgeving inclusief industrie uitstoot op de gezondheid
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• Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er nog onzekerheid bestaat over de mate van

gezondheidsrisico s en exacte toedracht daarvan Het is niet precies te zeggen wat de

rnvioed van de leefomgeving in de IJmond is op de gezondheid van de inwoners en in

welke verhouding dit staat tot persoonlijke factoren zoals token levensstiji en

blootstelling op werk

• Het uitgangspunt is dat de leefomgeving zo snel mogelijk gezonder en veiliger wordt De

luchtkwaliteit wordt zo snel mogelijk verbeterd ongeacht eventuele onzekerheden Het

blijft namelijk een uitdaging om eenduidige wetenschappelijk conclusies te trekken hier

wordt in het overheidshandelen rekening mee gehouden Kortgezegd levert minder

uitstoot en een schonere leefomgeving altijd gezondheidswinst op

Verdere informatie over monitoring en onderzoeken

Op de website van de provincie Noord Holland staat sinds de zomer van 2021 een Infoaraphic

uitleg en een overzicht van een aroot aantal onderzoeken naar de leefomgeving en de

gezondheid van inwoners in de IJmond Vrijwel alle hiergenoemde onderzoeken monitors

komen aan de orde een groot aantal andere uitgevoerde onderzoeken Het overzicht op de

website van de provincie Noord Holland wordt in de eerste helft van 2022 geactualiseerd met

nieuw opgeleverd onderzoek
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Monitoring bij en rond Tata Steei

Doel en inleiding

Monitoring bij en rond Tata Steei is van beiang om objectief en betrouwbaar vast te steiien of 1 Tata Steel daadwerkeiijk maatregeien van o a de

Roadmap uitvoert 2 de uitstoot emissie van Tata Steel daadwerkeiijk afneemt door o a de Roadmap maatregeien en 3 of de leefomgeving In de

IJmond daadwerkeiijk schoner wordt Tata Steel en de overheden hebben hierbij taken Als voIgt

3 Wordt de leefomgeving schoner

immissie depositie en leefbaarder

l Worden Roadmap maatregeien

gerealiseerd van 2021 2025

2 Gaat de emissie van Tata Steel omiaag

Tata Steel

Tata SteelTata Steel
• Meet en rapporteert via

voortgangsrapportage Roadmap

• Rapporteert in E MJV jaarlijks

• Jaarlijkse rapportage geur

• ZZS traject inventarisatie etc

• Eigen depositieonderzoek

rapportage Roadmap

• Geurverspreidingsberekeningen

• Rapporteert 2X per jaar geluid bij

OD NZKG

• Omgevingsveiligheid contouren

in vergunningaanvragen

• Voert maatregeien uitvolgens

eigen planning

• Rapporteert en communiceert

over gerealiseerde

maatregeien

Overheden
Overheden

Overheden

• OD NZKG controleert of

maatregeien zijn genomen en

functioneren toezicht

• Uitvoering Roadmap

vastleggen in enigerlei

overeenkomst PNH

• Jaarlijks rapport luchtmeetnet

jaargemiddelden aantal

piekdagen

• Stofdepositie onderzoeken

• Controle geluidmeetrapporten

• VTH vergunningen

Omgevingsveiligheid

• Klachtenloket OD NZKG

• Opiniepeiling IPSOS

• Monitoringsvoorschriften vergunning

BBT 13 Wen 15 2022

• OD NZKG controleert op metingen en

rapportages

• ZZS zaken beoordelen OD NZKG PNH

• Eigen emissiemeting KGF 2 OD NZKG

• Onderzoek effecten Groen Staal l W

1
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Toelichting

Het is mogelijk dat er positieve voortgang is in categorie 1 en 2 maar dat dit nog niet {meteen is terug te zien in categorie 3 Daar kan afhankelijk

van de emissie vorm of stof een vertraging in zitten Een geluidmaatregel werkt bijvoorbeeld direct door Stofreductie niet per definitie Door

weersinvioeden kan het effect in de immissie depositie niet meteen zichtbaar zijn of er kan historisch stof zijn dat de metingen nog een tijd

vertroebeld

Omgevingsveiligheid is een beetje een vreemde eend in de bijt Je kunt dit niet meten in de omgeving Dit komt doorgaans aan op weergeven

veiligheidscontouren

Het aantal klachten kan iets zeggen over de beleving leefbaarheid Dit is wel een lastige indicator de relatie overlast en klachten is niet lineair Wei

kan dit als hulpmiddel worden gehanteerd in de monitoring

Dashboard

Een belangrijk onderdeel van de monitoringsopgave is heldere communicatie over alle onderdelen Wordt de Roadmap uitgevoerd gaat de emissie

omiaag wordt de omgeving schoner en leefbaarder Naar al deze aspecten wordt al veel onderzoek gedaan Er is op verschillende punten nog wat meer

nodig hieronder daar meer over Een belangrijke stap is hetsamenbrengen van alle informatie op bijvoorbeeld een website dat als een soort dashboard

kan fungeren Op hoofdlijnen kan dat hetvolgende bevatten

Roadmap Tata Steel
Algemene uitleg over monitoring op verschillende niveaus

wat je hier kunt zien wanneer updates etc
Uitleggen dat Roadmap in principe van Tata Steel is verwijzen naar Tata Steel

website Daar staat wat wanneer en voortgangsrapportage emissie

Uitleggen dat wij wel nagaan of maatregelen daadwerkelijk bestaan

• Datum geconstateerd dat etc

• Datum geconstateerd dat etc

• Etc

Daarnaast doen wij van alles ter verificatie gegevens die Tata Steel aanlevert en die

ten grondslag liggen aan voortgangsrapportage Tata Steel Zie hieronder

2
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Onderdeel definitie Programma Tata

Steel

Omgeving schoner immissie depositie en leefbaarderEmissie minder

{ult ra fijnstof Grafiek jaarlijkse totaal emissie {Tata Steel Grafieken luchtmeetnet jaarlijks

Stikstof NOx Grafiek jaarlijkse totaal emissie Tata Steel Grafieken luchtmeetnet jaarlijks

Grafieken luchtmeetnet enkele stoffen jaarlijksGrafiek jaarlijkse totaal emissie belangrijke
stoffen Tata Steel

ZZS

Grafiek jaarlijkse totaal emissie Tata Steel Geurcontour berekening Tata { aantal klachten

jaarlij ks

Geur

G rof stof Grafiek jaarlijkse totaal emissie Tata Steel Stofdepositie onderzoeken resultaten 2X in 2022 evt

later ook

Metingen voor en na maatregelen Tata Steel Grafieken afbeeldingen en rapportage geluidGeluid

Externe veiligheid Contouren vergunning op kaartX

Klachten vertrouwen Klachtenrapport IPSOS rapportX

Hoe weten we dat alls door Tata aangeleverde gegevens wel kloppen

Uitleg geven over Controles op wijze van meten controles en goedkeuring E MJV

monitoring BBT voorschriften hoe we ZZS zaken beoordelen etc

Bepaalde gegevens uit E MJV openbaar maken waar mogelijk

Rapportages en beoordelingen openbaar maken waar mogelijk

Monitoringsvoorschriften in vergunning BBT s

Eigen metingen bij KGF 2 in 2022 Resultaten weergeven uitleggen hoe dit zich

verhoudt tot wat Tata Steel er zelf over zegt en aanlevert

Soms doen we nogandere eigen metingen aangeven wat daar uit blijkt

3
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Actielijst

WieWat

Bespreken en beoordelen

Beoordelen voorbeeld voortgangsrapportage Tata Steel nog niet

ontvangen]

Allen

Bespreking met Tata Steel 14 januari Allen

Bespreken Wat en hoe kan openbaar E MJV gegevens Allen

Algemeen Nu alles in beeld zijn dit de juiste contouren van monitoring Allen

Communicatie website

Uitwerken teksten op website over controles metingen hoe we checken of

Roadmap echt wordt uitgevoerd

OD NZKG

Waar wat moet er allemaal op staan hoe vaak etc {hierboven eerste

aanzet in tekstblokken en tabel

Allen

Luchtmeetnet

PNH OD NZKG GGDRIVM bronherleiding onderzoek Wellicht aanbevelingen voor

luchtmeetnet verwerken jan feb 2022]

PNH GGDUitbreiding bosweg aantal piekdagen in rapportage

Vergunning

BBT 13 14 15 monitoring vergunning zaken 2022 OD NZKG

Meten en onderzoeken

KGF 2 emissiemeting t m 03 2022 2 meting in 2024 OD NZKG

PNH l WOpdracht aan RIVM extra stofdepositie onderzoeken PNH

Lange termijn

Uitwerken opzet onderzoek gevolgen milieu groen staaT l W

4
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Het VTH stelsel en Tata Steel

Bestuurlijke verhoudingen binnen het VTH stelsel

Op basis van de wet is de staatssecretaris van lenW verantwoordelijk voor het

stelsel van vergunningverlening toezicht en handhaving VTH stelsel] als geheel
Dit houdt in dat de actoren binnen het stelsel in staat moeten zijn hun wettelijke
taken naar behoren uit te kunnen voeren^ maar ook dat de staatssecretaris

• Het bevoegd gezag kan ondersteunen bij het versterken van de uitvoering van

de VTH taken

• Een adviserende rol heeft bij de verlening van omgevingsvergunningen aan

grote bedrijven Wabo^ advies door de Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT

• Toezicht houdt op de uitvoering van de VTH taken op het terrein van milieu

die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind interbestuurlijk toezicht

door de ILT

Binnen het VTH stelsel zijn gemeenten en provincies wettelijk gezien het bevoegd

gezag vergunningverlener toezichthouder en hand haver] voor het merendeel van

de inrichtingen bedrijven] bedoeld in de Wet milieubeheer Bedrijven als Tata

Steel zijn primair zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en voor naleving van de

relevante wet en regelgeving

Het VTH stelsel is zo ingericht dat de uitvoering van de milieutaken wordt gedaan
door omgevingsdiensten Deze 29 landsdekkende diensten verlenen

vergunningen houden toezicht en handhaven in opdracht van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is naast opdrachtgever ook eigenaar van een

omgevingsdienst omgevingsdiensten zijn opgericht als openbaar llchaam door

provincie en gemeenten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Voor Tata Steel en andere bedrijven gelegen op het terrein van Tata Steel zoals

Harsco is de provincie Noord Holland het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied^ OD NZKG] de uitvoerende dienst Buiten dat de provincie
Noord Holland als bevoegd gezag toeziet op de naleving

• Zet zij zich in op scherp er vergunnen

• Werkt zij aan een gezondere leefomgeving met het Programma Gezonde

Leefomgeving en het Programme Tata Steel 2020 2050

• Is zij in gesprek met Tata Steel om de investering van €300 miljoen voor een

beter leefomgeving die het bedrijf heeft aangekondigd in de

Roadmap verder te concretiseren

De OD NZKG voert in mandaat VTH taken uit voor de bevoegde gezagen houdt

o a toezicht op Tata Steel en Harsco en treedt namens de provincie Noord

Holland handhavend op De uitvoering van de VTH taken door het bevoegd gezag

wordt gecontroleerd door de Raden en Staten

^
Het tweejaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken kan

aanbevelingen opieveren voor o a het Rijk
^
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

^
Een van de 29 omgevingsdiensten en een van de zes Brzo omgevingsdiensten de

vergunningverlening toezicht en handhaving op Brzo bedrijven Is neergelegd bij zes van de

29 omgevingsdiensten
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Ondersteuning bevoegd gezag

Ondersteuning vanuit het Rijk voor het functioneren van VTH stelsel vindt o a

plaats door

• Het tweejaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH

taken en

• Het vervolg daarop n a v de aanbevelingen uit het tweejarig onderzoek

zoals bijvoorbeeld de Uitvoeringsagenda VTH waarin gezamenlijk met de

VNG het IPO ODNL {vereniging van omgevingsdiensten en BZK gekeken

wordt hoe verbeteringen in het stelsel doorgevoerd kunnen worden

• Het laten uitvoeren van onderzoek naar het functioneren en de

toekomstbestendigheid van het VTH stelsel zoals is gedaan door de

Adviescommissie VTH onder voorzitterschap van Jozias Van Aartsen

• Het ondersteunen van het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten om de

kwaliteit van de uitvoering van VTH taken te verbeteren met regio

overstijgende projecten Deze richten zich vooral op mogelijkheden om de

veiligheid bij bedrijven te verbeteren Dit kan door bijvoorbeeld door extra

veiligheidsverbeteringen bij bedrijven te stimuleren of kennis bij

omgevingsdiensten te versterken Voorbeelden zijn

o Het borgen van een landelijke kennisinfrastructuur voor

omgevingsdiensten en

o De inzet op projecten zoals net niet Brzo bedrijven en

achterblijvende bedrijven Het laatste project neemt bijvoorbeeld

ook mee welke instrumenten het meest effectief kunnen worden

ingezet bij deze bedrijven
• Het ondersteunen van de provincie Noord Holland bij Tata Steel door

samen met de provincie Noord Holland in Brussel aan te dringen op

aanscherping van Europese milieuvoorschriften voor grote staalfabrieken

• Het ondersteunen van de provincies en gemeenten in het kader van het

Schone Lucht Akkoord bij de uitvoering van hun taken om de

luchtkwaliteit te verbeteren zoals via scherp er vergunnen

Wabo advies

De ILT vervult binnen het VTH stelsel een adviserende rol aan de provincies bij de

verlening van omgevingsvergunningen aan grote bedrijven waaronder Brzo

bedrijven zoals Tata Steel Deze rol houdt in dat de provincie verplicht is de ILT

om advies te vragen alvorens een vergunning te verlenen waarop de ILT de

mogelijkheid heeft te adviseren op de ontwerpvergunning
Dit is geregeld voor een beperkt aantal vergunningen van bedrijven die zijn

aangewezen in bijiage 3 bij het Besluit omgevingsrecht Bor

Tata Steel valt onder de aangewezen categorie omdat het bedrijf onder de Brzo

valt Harsco behoort gezien de aard van het bedrijf niet tot een van de

aangewezen categorieen bedrijven Hierdoor was de provincie Noord Holland niet

verplicht de ILT om advies te vragen bij de vergunningverlening aan Harsco

In de meeste gevallen wordt het advies van de ILT opgevolgd en verwerkt in de

uiteindelijke omgevingsvergunning In het geval dat het advies niet wordt

opgevolgd kan de ILT bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit tot

vergunningverlening In het geval van Tata Steel heeft de ILT nu tweemaal beroep

Artikel 26 lid 3 Wabo en artikel 6 3 2e lid Bor
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ingediend bij de bestuursrechter om de provincie te bewegen de milieuvergunning
van Tata Steel aan te passen op het gebied van stikstofoxiden Alle zienswijzen
van de ILT zijn beschikbaar op de ILT website^

Interbestuurlijk toezicht

De ILT is aangewezen om interbestuurlijk toezicht uit te voeren op de uitvoering
van de taken die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind op het terrein

van milieu® Het interbestuuriijk toezicht is alleen gericht op deze taken Het

toezicht is terughoudend en selectief vormgegeven conform de Wet revitalisering

generiek toezicht Wrgt Pas wanneer er signalen zijn dat het bevoegde gezag

haar taken niet naar behoren uitvoert pakt de ILT de roi van interbestuurlijk
toezichthouder op Ingrijpen gebeurt aiieen als wettelijk vastgelegde
medebewindstaken niet juist worden uitgevoerd of ais besiuiten in strijd zijn
met het aigemeen beiang of het recht

Uitgangspunten van de Wrgt zijn een gerechtvaardigd vertrouwen en een

horizontale verantwoording van B W aan de gemeenteraad en van Gedeputeerde
Staten aan Provinciaie Staten die op orde is Bij haar toezicht op de provincies

gaat de ILT hiervan uit De controle op bevoegd gezag vindt in principe piaats via

horizontale democratische verantwoording de Gedeputeerden ieggen

verantwoording af aan Provinciaie Staten

De ILT heeft als toezichthouder IBT een onderzoekende rol Om tot een oordeel te

kunnen komen over de taakuitvoering door de provincie doorloopt de ILT een

interventieladder Deze bestaat uit zes stappen 1 signaleren 2 informatie

opvragen en valideren 3 actief toezicht afspraken over acties termijnen en

vervolg 4 vooraankondiging juridische interventies 5 voorbereiding besluit

tot indeplaatsstelling met laatste termijn om zelf te voorzien en 6 in het uiterste

geval kan de staatssecretaris ook maatregelen treffen die de Provinciewet biedt

Daarbij zijn er twee opties Ten eerste kan ide staatssecretaris als een provincie
de uitvoering van een taak verwaarloost in de piaats treden metandere

woorden zelf de taak op zich nemen Ten tweede kan de staatssecretaris een

besluit voordragen voor schorsing of vernietiging als het in strijd is met het recht

of het aigemeen beiang

®
De door de ILT uitgebrachte zienswijzen beroepen en adviezen zijn terug te vinden op

https www llent nl onderwerpen wabo vergunnlngen grotebedrijven
zienswijze wabo llt
®
Medebewindstaken zijn taken die bij wet of decreet bij decentrale overheden zijn belegd
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114 fiche gezonde leefomgeving IJmond Tata

Beieidsdoei

Met voorgestelde maatregelpakket heeft tot doel de leefomgeving in het Umondgebied te verbeteren Diverse

onderzoeken RIVM GGD tonen aan dat mensen in het Umond gebied bovengemiddeld kampen met luchtweg

gerelateerde ziekten en bepaalde soorten kanker Tata Steel is een belangrijke bron van milieuvervuiling
luchtkwaliteit en geluid en is aan zet te voldoen aan de wettelijke milieu eisen Met het voorgestelde

maatregelpakket worden bovenwettelijke maatregelen gefinancierd

A Korte omschrijvingi van de beleidsoptie

Beleidsdieorie

Met het voorgestelde maatregelenpakket wordt versneld ingezet op het vermindering van de milieueffecten van

de bedrijfsvoering van Tata Steel Hiermee verminderen de emissies van luchtverontreiniging en geluidhinder en

hiermee de negatieve effecten voor gezondheid van mensen en milieu

Het gaat om bovenwettelijke maatregelen maatregelen waartoe Tata Steel niet wettelijk verplicht is om te

nemen Ook zonder deze maatregelen voldoet Tata Steel aan de wettelijke vereisten Echter ook wanneer wordt

voldaan aan de wettelijke vereisten en aan de Europese grenswaarden doen zich nog steeds gezondheidsrisico s

voor Daarom zet het kabinet zoals uitgesproken met het Schone Lucht Akkoord in algemene zin in op een

permanente verbetering van de luchtkwaliteit en op 50 gezondheidswinst door luchtverontreiniging en werkt zo

toe naar de WHO advieswaarden in 2030 Het voorgestelde maatregelpakket is essentieel om ook in het

Umondgebied het doel te behalen en voor heel Nederland een positief effect te bereiken voor de

achtergrondconcentratie van NOx en fijn stof

Vanuitde markt worden deze bovenwettelijke maatregelen niet getroffen vanwege financieele overwegingen De

kosten liggen bij het bedrijf de baten zijn voor de maatschappij in de vorm van gezondheidswinst Door

vanuit het Rijk bij te dragen aan de meerkosten het financieren van de onrendabele top kan dit leiden tot

substantiele vermindering van emissies Door voorfinanciering kunnen de investeringen worden gedaan

Impact

Het maatregelenpakket bestaat uit de volgende onderdelen

• Opstellen plan van aanpak maatregelen Umondgebied gerichtop vermindering negatieve

gezondheidseffecten
Onderzoek naar het optreden van storingsemissies voor de gehele inrichting en opties om die te

1
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voorkomen

In aanvulling op voomemens van Tata Steel om schemnen te plaatsen zoeken naar mogelijkheden voor

overkappingen ook voor transportbanden en financiering daarvan

Versnelling innovatie kooksfabriek gericht op minder emissies bij het huidige proces

Onderzoeken van de mogelijkheid tot het sluiten van de kooksfabriek door over te stappen op ander

proces meteen andere energievoorziening een lager C02 gebruik en lagere emissies van

luchtvervuilende stoffen in overleg met Tata Steel FNV heeft een plan hiervoor opgesteld en gaat in

overleg met Tata Steel en het bevoegd gezag

Tata onderzoekt in het kader van de eigen vensnelde Roadmap dit jaar de mogelijkheden voor het

plaatsen van stofschermen voor de grondstoffenlogistiek Voorstel is om aan te sluiten bij dit onderzoek

en mogelijk aanvullend schermen te realiseren aan de kant van bewoning

Het project leidt vanaf 2023 tot emissiereductie en gezondheidsvi inst Welke maatregelen versneld te treffen

moet worden onderzocht Momenteel zijn maatregelen vanuit Klimaatproblematiek in voorbereiding Stap 1 van

het maatregelpakket uit dit fiche is het in kaart brengen van de gezondheidseffecten van de maatregelen uit het

klimaatpakket en de inventarisatie van additionele maatregelen om gezondheidsv^inst te bereiken en de

maatschappelijke baten in beeld te krijgen Daarnaast bestaat stap 1 uit het mede voorfinancieren van

maatregelen

Doelmatigheid
De geschatte gezondheidsbaten lopen op vanaf 2023 In 2023 zijn de effecten van de eerste maatregelen
zichtbaar door uitbreiding van de maatregelen worden de jaarlijkse emissiereducties groter en werkt de

gezondheidswinst ook door naar latere jaren Immers omwonenden worden blootgesteld aan lagere
concentraties luchtverontreiniging en de tijdsduurvan verhoogde blootstelling wordt verkort

Ook draagt het project bij aan kennisopbouw ten aanzien van organiseren en realiseren van emissiereductie in

hoogblootgestelde gebieden in samenwerking met verschillende partijen markt burgers en overheid

Geschat benodigd budget eerste inschatting
2022

2023

2024

2025

5 1 2b

Maatschappelijk baten o a gezondheidswinst lagere zorgkosten en lager ziekte verzuim

Doordat gewerkt wordt aan innovatieve maatregelen gericht op gezondheidswinst waarbij synergie wordt

gezocht met realiseren Klimaatdoelen milieu en Stikstof is er sprake van een afgestemde inzet van doeltreffende

maatregelen De subsidie is nodig voor de additionele investeringskosten en jaagt een ontwikkeling aan die

noodzakelijk is voor het behalen van de luchtkwaliteitsdoelen die zijn geformuleerd voor 2030

Aiternatieve financieringsm ogelijkheden
o Investeringssubsidie EZK

o Wellicht biedt ED op termijn mogelijkheden in het kader van het zero emission action plan en o de Resilience

and Recovery Package RRP maardit is zeer onzeker en hettijdspad is nog niet bekendl

Los van het feit dat de genoemde regelingen niet goed aansluiten bij de vraag is het om de beoogde

systeemverandering te realiseren nodig dat maatregelen worden getroffen die ook leiden tot vermindering lucht

en geluid emissies Een financiering vanuit andere regelingen kan leiden tot suboptimale opiossingen vanuit

oogpunt gezondheid omdat andere doelen voorop staan

Doelgraepen
o Industrie betreft ontwikkeling van technische innovatieve maatregelen met het oog op reduceren van

gezondheidseffecten anders ontwerpen van het industriele proces van staalproductie
o Ontwikkelaars en producenten van technische productie installaties en ontwikkelaars van innovatieve

bedrijfsmatige luchtschermen

2
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o Leveranciers die de technische installaties bouwen onderhouden en toeleveren

o Kennisinstellingen die bijdragen aan de benodigde kennis voor in kaart brengen van gezondheidseffecten op

maatregel niveau

Looptijd
De looptijd is van 2022 tot en met 2025 wfaarbij de geplande activiteiten onderstaand zijn gegeven

Financiering en bestaand nieuw

• Plan van aanpak verkenning maatregelen IJmond gebied gericht op vermindering negatieve

gezondheidseffecten
• Onderzoek naar storingsemissies voorgehele inrichting

In aanvulling van voornemens Tata voor het plaatsen van schermen zoeken naar mogelijkheden voor

overkappingen ook voor transportbandenj en financiering
Versnelling innovatie kooksfabriek

Tata onderzoekt volgens versnelde Roadmap ditjaarde mogelijkheden voor het plaatsen van

stofschermen voor de grondstoffenlogistiek Voorstel is om aan te sluiten bij dit onderzoek en mogelijk
aanvullend schermen te realiseren aan de kant van bewoning

Wat voor type instrument betreft het

Onderzoek Het maatregelpakket is erop gericht om enerzijds de voorgenomen maatregelen van Tata en de in

voor bereiding zijnde maatregelen in het kader van het klimaat beleid zo in te zetten dat deze leiden tot

maximale gezondheidswfinst gericht op synergie iwaarbij ook de stikstofproblematiek wfordt betrokken Dit is mn

onderzoeksgeld Ook vindt een verkenning plaats naar maatregelen gericht op gezondheidswfinst en onderzoek

naar reductie storingsemissies

Innovatie

Technische fysieke maatregelen

B Overioe criteria

Timing

De maatregel is uitvoerbaar in de periode 2022 2025 Direct effect wordt verw acht vanaf 2023 en w erkt langere

tijd door Grootste emissiereductie wordt verwacht wanneer de technische maatregelen worden getroffen 2024

e v

Uitvoerbaarheid en uitvoering
Commitment en samenwerking van andere overheden o a EZK de provincie Noord Holland] kennisinstellingen
en Tata steel is van groot belang waarbij ingezet wordt om ook omwonenden en andere stakeholders nauw te

betrekken bij dit maatschappelijk vraagstuk

Additioneel aan ED

Voor deze maatregel zijn nog geen Europese fondsen beschikbaar gesteld

C Verwachte maatschappeliike impact

Verwachte eerste orde effecten zijn
• Betere werkomstandigheden werknemers

• Schonere en stillere leefomgeving en hiermee gezondere leefomgeving
• Aanjagen innovatie bovenwettelijke maatregelen Industrie

• Minder vervuilende luchtemissies NOx PM Geluid en klimaatemissies C02

• Gezondere economische concurrerende] Staal Industrie behoud werkgelegenheid
Cohesie

• Regionale cohesie Deze maatregel zal zowel in Nederland met name in de regio IJmond bijdragen aan het

3
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verbeteren regionale cohesie De tnaatregel levert kennis op over aanpak emissiereducties in

hoogblootgestelde gebieden
• Sociale cohesie de maatregel draagt bij een gezonde leefomgeving die extra onder druk komt vanwege de

mogeiijk reiatie tussen iuchtverontreiniging en Covid

Synergie
• Inzet lokale en rijksoverheden EZK lenW

• Er wordt synergie gezocht met Kiimaat beieid Stikstof en miiieubeieid

• In samenwerking met burgers

D Monitoring en effectmeting

Emissiemetingen

Nulmetingibij de verkenning van maatregelen

Tussentijdse metingen nadat fysieke maatregelen zijn getroffen

Eindmeting verbruik van hernieuwbare energie en eventueel hybride schepen in 2025

o

Hoe wordt gerapporteerd over de tussentijdse uitkomsten

Tussentijds wordt de voortgang op programme niveau bewaakt en wordt kennis gedeeld om de voortgang te

garanderen

o

Zijn er herijkingmomenten

Met de implementatie en het functioneren in de praktijk van de technische opiossingen wordt in deze

projecten ervaring opgedaan en waardat nodig blijktzal worden bijgestuurd Door een modulaire aanpak
ontstaat hierbij voldoende flexibiliteit

o

SMART

• Specifiek het gaat om een maatregelpakket onderzoek innovatie en fysieke maatregelen
• Meetbaar emissiereductie en gezondheidswinst van maatregelen wordt gemonitord
• Acceptabel Het doel gezondheidswinst is zeer gewenst voor omwonende vanuit maatschappelijke effecten

en om gestelde doelen te realiseren

• Realistisch inzet van technische maatregelen
• Tijdsgebonden De projectperiode loopt van 2022 tot en met 2025

E Budgettaire effecten en onderbouwing

• Plan van aanpak verkenning maatregelen IJmond gebied gericht op vermindering negatieve

gezondheidseffecten
• Onderzoek naar storingsemissies voorgehele inrichting

In aanvulling van voornemens Tata voor het plaatsen van schermen zoeken naar mogelijkheden voor

overkappingen ook voor transportbanden en financiering
Versnelling innovatie kooksfabriek

Tata onderzoekt volgens versnelde Roadmap ditjaarde mogelijkheden voor het plaatsen van

stofschermen voor de grondstoffenlogistiek Voorstel is om aan te sluiten bij dit onderzoek en mogeiijk
aanvullend schermen te realiseren aan de kantvan bewoning

4
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Reflectie staatssteun

Er zijn verschillende steunmogelijkheden denkbaar vooral via EZK die hier naar verwachting van toepassing

zijn

Verplichtingen

2021 2022 2023 2024 2025

Onderzoek en

monitoring

Fysieke

maatregelen

Prog ram ma

en

ondersteuning

Totaal 5 1 2b

Generaal totaal 150 min

Kas

2021 2022 2023 2024 2025

Onderzoek en

monitoring

Fysieke

maatregelen

Programme
en

ondersteuning

Totaal

Generaal totaal €150 min

De beschreven investeringen en onderbouiwing zijn incidenteel en bedoeld om een bovenwettelijke
emissiereductie te bew erkstelligen en hiermee gezondheidswinst te realiseren en een duurzaam schonere

staalproductie in NL te realiseren

De specifieke besteding is nog niet uitgewerkt gesprekken met EZK ILT provincie en Tatasteel zijn gaande en

kunnen binnenkort meer in detail worden gepresenteerd dit geldt ook voor de beschreven effecten in termen

van de emissiereductie

5
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Communicatiestrategie en planning 3 Gezondheidsmonitor IJmond

Uitgangspunten van Communicatie

Inwoners weten

• Wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het onderzoek

• Wat de bete ken is is van het rapport

• Wat er nu gaat gebeuren met de uitkomsten van het onderzoek o a initiatieven van GGD

en of gemeenten rijk

• Wat de oorsprong het doel en betekenis is van het langjarige monitoronderzoek o a hoe

het samenhangt met andere onderzoeken

• Hoe het onderzoek tot stand is gekomen o a onafhankelijkheid en deskundigheid

Transparantie en openheid

• De onderzoeksresultaten net als onderzoeksresultaten van andere rapporten zijn eenvoudig

vindbaar via GGD dan wel RIVM

• Wat we weten vertellen we in begrijpelijke taal en beeld

• We vertellen wat we vinden van de uitkomsten van dit rapport en wat ze betekenen voor de

gezondheid

• Door middel van Q Atrachten we latente vragen te beantwoorden waarvan we

vermoeden dat die leven onder de bevolking

Sentiment

• We zijn ons ervan bewust dat de bevolking als het gaat om hetthema luchtkwaliteit

gezondheid Tata Steel overheden waaronder de GGD kritisch voIgt

• We zijn ons ervan bewust dat inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid nu onder

meer door RIVM onderzoek is vast komen te staan dat een relatie bestaat over de uitstoot

van emissies door Tata Steel en gezondheid van inwoners in de omgeving Wetonen begrip

voor de zorgen van de inwoners en laten weten deze zorgen te delen

• We zijn ons ervan bewust dat bij delen van de bevolking in de regio en daarbuiten

wantrouwen heerst jegens de overheid als het gaat om de bescherming van gezondheid van

inwoners We tonen hiervoor begrip en leggen uit wat de GGD voor de inwoners kan

betekenen en wat de toegevoegde waarde van de reeks gezondheidsmonitors IJmond is en

de adviesrol daarbij van de GGD

• We geven aan wat wij denken dat nodig is om de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid

van inwoners te kunnen verbeteren Begin bij de bron hoe minder vervuiling hoe beter

streven naar waardes onder de WHO normen realiseren doelstellingen Schone

Luchtakkoord betrekken gezondheid in het proces van VTH maken van afspraken op lokaal

regionaal provinciaal en landelijk niveau Daarnaast het belang benadrukken van een

gezonde leefomgeving en van fysieke en mentale gezondheid
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Concept boodschap

Reeks gezondheidsmonitoren IJmond geeft zicht op ontwikkeling gezondheid inwoners afgelopen

12 jaren

Hinder door stof roet en rook neemt toe luchtkwaliteit geleidelijk beter

GGD Kennemerland en het RIVM bebben in de IJmond over een periode van 12 jaren drie

onderzoeken gedaan naar ontwikkelingen in luchtkwoliteitj de gezondbeidssituatie en het

medicatiegebruik Ondanks een algemene verbetering in de lucbtkwaliteit is de

gezondbeidssituatie in de IJmond over dejaren been niet verbeterd Voor zowel ervaren

gezondheid hinder bezorgdheid over ivoner in de buurt van Industrie en cbroniscbe aandoeningen

zijn in 2020 dezelfde of minder goede uitkomsten gevonden ten opzichte van voorgaande jaren

Wonen in de IJmond een gebied met een relatief hoge belasting doorfijnstof hangt samen met

een minder goede gezondheid van de inwoners ten opzichte van de andere gebieden in de GGD

regio Kennemerland

Wordt nog vender uitgewerkt

Communicatiemiddelen

Nieuwsbericht op website GGD ook RIVM met verwijzingen naar andere rapporten

1 Q Aop website GGD {wordt regelmatig bijgehouden

2 Factsheet met in een oogopslag de belangrijkste uitkomsten op website

3 Samenvatting rapport op website

4 Enkele korte filmpjes waarin de belangrijkste uitkomsten uit het rapport worden toegelicht

5 Inzet social media Deze berichten met korte boodschappen verwijzen naar de GGD site voor

meer informatie

6 In de week voorafgaand aan publicatie wordt het onderzoek samenvatting nieuwsbericht

gedeeld met bestuurders

7 De klankbordgroep van de Gezondheidsmonitor zal op de dag van uitgifte persoonlijk

gei nformeerd worden

8 Interviews aan media lokaal regionaal landelijk

Planning

Week 21 maart 1 april

Voorbereiden nieuwsbericht persbericht a d h v concept onderzoeksrapport GGDen RIVM

onderzoeksdeel t b v website GGD actie

nodig

Voorbereiden Q A t b v website GGD actie

RIVM

Voorbereiden woordvoeringslijn o a t b v interviews actie

met RIVM

Maken samenvatting inclusief afbeeldingen grafieken actie inhoudsdeskundigen i s m

tekstschrijver vormgever

5 1 26 Input en afstemming met RIVM

i s m inhoudsdeskundigen en5 1 2e

in afstemming5 1 26
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• Samenstellen factsheet {PDF downloadbaar met uitkomsten met meest in het oog

springende resultaten grafieken

4 april 13 april

Opnemen editten enkele korte filmpjes of een filmpje met daarin de vier vijf belangrijkste

uitkomsten uit de gezondheidsmonitor Een spreker {b v acteur legt dit in beeld in

eenvoudige taal uit in combinatie met grafiek animatie

Nieuwsbericht persbericht gehele rapport memovoor bestuur samenvatting Q A

factsheet en filmpje{s zijn gereed

Documenten gaan onder embargo ter kennisname datum nader te bepalen naar alle

gemeenten in GGD K’land regio incl IJmond

Afronding en afstemming woordvoeringslijn GGD en RiVM onder meert b v interviews

Berichten voor social media gereed zetten

Zoekprofiel t b v webcare instellen

klankbordgroep en media informeren over bekend worden onderzoeksuitkomsten 30 maart

Voorbereiding training woordvoerders op interview met media

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

in week van 18 april

Publicatie 20 april In de ochtend publicatie op website van GGD en RIVM van nieuwsbericht

verwijzing naar relevante onderzoeken gehele rapport Samenvatting Q A factsheet filmpje s

betekenis van het rapport ook in bredereInterviews door

context i s m inhoudsdeskundige GGD

Gesprek met en toelichting op de Gezondheidsmonitor aan klankbordgroep

6 1 2eft

ft
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Notitie juridische voorkeursmogelijkheden in het Tata dossier

5 1 2a en 5 1 2b5 1 2eHBJZi 5 1 2e

Aanleiding
Naar aanleiding van de motie Boucke met daarin de opdracht te onderzoeken welke juridische
instrumenten de lokale regionaie en iandelijke overheden hebben om op korte termijn de

ieefomgevingskwfaiiteit te verbeteren zijn wij gekomen tot dhe voorkeursmogelijkheden Deze

mogelijkheden zullen wij hieronder beschrijven

Deze nota richtzich op de juridische voorkeursmogelijkheden die HBJZ ziet in het Tata dossier

zoals wordt gevraagd in de motie Boucke De uitvoeringstechnische beoordeling van deze

mogelijkheden en beleidsmatige wenselijkheid ervan moetverder uitgezocht en afgestemd
worden

Optie 1 meer aandacht voor de mogelijkheid om strenger dan BBT te vergunnen

Op grond van artikel 2 14 eerste lid onderdeel c onder 1 Wabo neemt het bevoegd gezag bij het

verlenen van een vergunning voor een inrichting in acht dat een inrichting ten minste de best

beschikbare technieken toepast BBT In de Richtlijn Industriele Emissies RIE wordt in art 14

vierde lid is bepaald dat de bevoegde autoriteit strengere vergunningsvoorwaarden kan

vaststellen dan die welke haalbaarzijn door gebruik te maken van de beste beschikbare

technieken als beschreven in de BBT conclusies De lidstaten kunnen regels vaststellen op grond
waarvan de bevoegde autoriteit dergelijke strengere voorwaarden mag vaststellen

Veel BBT conclusies beschrijven emissieniveaus met een bepaalde bandbreedte voorde emissie

Deze bandbreedte bestaat uit een emissieniveau met een boven en onderkant en wordt ook wel

de prestatierange genoemd Deze BBT conclusies geven aan wat het BBT niveau is op

brancheniveau Het bevoegd gezag moet voor de concrete IPPC installatie bepalen waar het BBT

niveau voor die installatie ligt Het vierde lid van artikel 14 van de Richtlijn industriele emissies is

niet geimplementeerd omdat de mogelijkheid tot het stellen van strengere eisen in Nederland

niet wordt neergelegd bij het tot vergunningverlening bevoegde gezag maar bij de Minister van

I W De Minister kan door het aanwijzen van Nederlandse informatiedocumenten over beste

beschikbare technieken of het vaststellen van algemene regels op grond van artikel 8 40 Wm het

bevoegd gezag en bedrijven verplichten tot het hanteren van strengere eisen dan welke zijn

neergelegd in de BBT conclusies

Onder de Omgevingswet regelt art 8 30 Bkl expliciet dat het mogelijk is strengere voorwaarden te

stellen Dat wil zeggen strenger dan de emissiegrenswaarden die volgen uit de toepassing van

BBT Dit artikel 8 30 Bkl is gebaseerd op artikel 14 RIE en bepaalt in lid 1 dat het bevoegd gezag

strengere voorwaarden mag stellen dan de grenswaarden die volgen uit een BBT conclusie

Concfusies optie 1

Voor strengere emissienormen dan die overeenkomen met BBT is nodig dat de minister

1 en BBT document aanwijst dat door het bevoegd gezag bij vergunningverlening in acht neemt

of

2 algemene regels op grond van artikel 8 40 van de Wet milieubeheer vaststelt

3 Vergunnen aan de onderkant van de BBT prestatierange kan wellicht wel bij het Bor worden

voorgeschreven bijvoorbeeld met een toevoeging wijzigen met de volgende strekking aan het

zesde lid van artikel 5 5 voor bedrijfstakken waarop de BREFIJzer en Staal van toepassing is

geidt dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden overeenkomen met de laagste
emissieniveau s zoais vastgesteld in de BBT conciusies

4 NB regelgeving onder de Omgevingswet maakt strenger vergunnen dan BBT expliciet

mogelijk

Optie 2 [lokale omgevingswaarden

Onder het stelsel van de Omgevingswet zijn de grenswaarden en streefwaarden uit de richtlijn
Luchtkwaliteit en richtlijn Gevaarlijke stoffen voor stoffen die de kwaliteit van de buitenlucht

beinvioeden vastgesteld als rijksomgevingswaarden paragraaf 2 2 1 van het Besluit kwaliteit

leefomgeving De grenswaarden zijn omgezet in een resultaatverplichting en de streefwaarden in

een inspanningsverplichting Ook provincies en gemeenten kunnen omgevingswaarden stellen het
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orgaan dat de omgevingswaarde stelt is tevens verantwoordelijk voor het behalen van de waarde

Wordt de waarde niet gehaald of dreigt niet te worden gehaald Dan moet de overheid een

zogenoemd programma bij dreigende overschrijding vaststellen In dat programma staan dan de

acties van de overheid om de omgevingswaarde alsnog te halen

Conclusies optie 2

13 Bij een vergunning voor een milieu belastende activiteit moeten de rijksomgevingswaarden in

acht genomen worden als deze MBA leidt tot een verhoging van de concentratie in de lucht van

bepaalde stoffen

23 Strengere rijksomgevingswaarden opstellen dan degene die zijn gebaseerd op de ED

regelgeving is onwenselijk vanwege de grote gevolgen decentrale omgevingswaarden kunnen

hier uitkomst bieden

33 Decentrale omgevingswaarden kunnen afwijkend strengeren aanvullend zijn op de

rijksomgevingswaarden

43 Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in

objectieve termen Naast de bestaande omgevingswaarden voor luchtkwaliteit kan 00k gedacht
worden aan een omgevingswaarde voor depositie of immissie van stoffen in de fysieke

leefomgeving maximeren

53 Omgevingswaarden voor depositie of immissie van stoffen moeten gebaseerd worden op

onderzoek Deze waarden zullen afgestemd moeten worden met het RIVM Vraagt een afweging
over het te stellen niveau landelijk of decentraal

Optie 3 aanscherping regelgeving met betrekking tot de ZZS uitstoot van inrichtingen

Op dit moment wordt het ZZS beleid gevalueerd de hier aangedragen mogelijkheden moeten dan

00k nog in het kader van deze evaluatie bekeken worden Wellicht blijken andere minder

ingrijpende opiossingen uit deze evaluatie haalbaar of wenselijk

De blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen ZZS3 als PAK s en lood in gedeponeerd stof kan

naar mag worden aangenomen groten3deels worden teruggevoerd op de emissie ervan door de

ijzer en staalproductie van Tata Steel en daarmee verbonden bedrijven

Op de emissie vanuit een inrichting van zeer zorgwekkende stoffen [ZZS3 zijn de algemene regels
van afdeling 2 3 lucht en geur van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing behalve

voor IPPC installaties zoals Tataj als daarvoor BBT conclusies gelden die betrekking hebben op de

emissies van betreffende ZZS voor Tata bref IJzer en Staalj In dat geval geldt alleen de

minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen artikel 2 4 lid 23 Het navolgende geldt
alleen voor onderdelen van Tata Steel waarop geen BREF van toepassing is die betrekking heeft op

de emissies van lood en PAK s of stofgroepen waartoe lood en PAK s behoren

Aanscherping emissiegrenswaarde
Het bevoegd gezag heeft een wettelijke grondslag om bij maatwerkvoorschrift strengere eisen te

stellen aan de emissies van lood en PAK s dan die in tabel 2 5 zijn opgenomen
^
Een aanleiding tot

het stellen van een maatwerkvoorschrift kan zijn gelegen in plaatselijke milieuomstandigheden

Nu er een bevoegdheid bestaat om strengere eisen te stellen aan de emissies van lood en PAK s is

de vraag watde Rijksoverheid kan doen om die aanwending te bevorderen Een mogelijkheid is

om bij algemene regel voor te schrijven bij welke plaatselijke milieuomstandigheden het bevoegd

gezag in ieder geval toepassing geeft aan de bevoegdheid van artikel 2 4 achtste lid onderdeel a

van het Activiteitenbesluit milieubeheer om strengere emissienormen voor ZZS vast te stellen In

dit artikel zou een negende lid kunnen worden ingevoegd met de volgende strekking Het bevoegd

gezag geeft toepassing aan zijn bevoegdheid als bedoeld in lid S onderdeel a Indlen mede als

gevolg van de emissie van de Inrichting de gezondheidskundige grenswaarde voor blootstelling aan

de desbetreffende ZZS wordt overschreden

Een minder vergaande mogelijkheid is om een circulaire op te stellen waarin wordt beschreven hoe

met deze bevoegdheid kan worden omgegaan

Aanscherping minimalisatieverplichting
Uit artikel 2 4 tiende lid voIgt dat wat betreft de van belang zijnde ZZS lood benzeen en

^
in artikel 2 4 achtste lid onderdeel a van het Activiteitenbesluit milieubeheer
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benzo[a]pyreen wel de minimalisatieverplichting van lid 2 geldt maar niet de vijfjaarlijkse

informatieplicht van lid Sen evenmin de krachtens lid 6 bij de Activiteitenregeling vastgestelde

regels voor programma s ter vermijding en reductie van de emissies van ZZS Nu de ratio voorde

niet toepasselijkheid van lid 3 op de in bijiage 2 bij de Wet milieubeheer genoemde stoffen lijkt te

ontbreken zou het tiende lid kunnen worden gewijzigd zodat de informatieplicht met inbegrip van

de plicht tot het opstellen van een vermijdings en reductieprogramma van toepassing is op

stoffen genoemd in bijiage 2 bij de Wet milieubeheer

Een verdere mogelijkheid om te bewerkstelligen dat een inrichting minder ZZS emitteert is om de

informatieplicht verbonden aan de minimalisatieverplichting van artikel 2 4 tweede lid aan te

scherpen De vijfjaarlijkse informatieplicht van het derde lid kan worden vervangen door een meer

kortcyclische informatieplicht Bij een meer kortcyclische informatieplicht heeft het bevoegd gezag

meer en eerder inzicht in de emissies van ZZS doorde betreffende inrichting en wordt de drijver
van de inrichting met hogere regelmaat verplicht verslag te doen van zijn inspanningen de

emissies van ZZS te voorkomen dan wel indien dat niet mogelijk is te beperken
^

Conclusies optie 3

Ter beperking van de uitstoot naar de lucht van ZZS door inrichtingen voor zover daarop geen

BREF van toepassing die betrekking heeft op de emissie van betreffende stoffen kunnen de

algemene regels voor de uitstoot van ZZS in het Activiteitenbesluit als voIgt worden aangescherpt

Ij Aan artikel 2 4 kan een lid worden toegevoegd dat bepaalt onder welke plaatselijke

milieuomstandigheden de emissiegrenswaarden voor ZZS moeten worden aangescherpt

2j Bij deze optie moet de milieu of gezondheidswinst die deze aanpassing opievert onderzocht

worden zeker is wel dat het leidttot een aanzienlijk lastenverzwaring voor bedrijven en met name

ook het bevoegd gezag

Sj Het tiende lid van artikel 2 4 kan worden gewijzigd zodat ook voor de in bijiage 2 bij de Wet

milieubeheer genoemde stoffen waaronder lood benzeen en benzo[a]pyreen de vijfjaarlijkse

informatieplicht geldt

4j De frequence van de informatieplicht van het derde lid kan worden verhoogid

^
https www infQmil nl onderwerpen lucht water lucht zeer zorQwekkende minimalisatie
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Factsheet Rolverdeling provincie bevoegd gezag omgevingsdiensten

Rijk

In prindpe is elk bedrijf en dus ookTata Steel altijd zelf verantwoordelijkvoor hetnaleven van de

algemene milieuregels en de voorschriften uit de omgevingsvergunning Staal maken mag in

Nederland maar het meet wel volgens de regels gebeuren
’

lenW heefttwee rollen op het dossier

o Stelselverantwoordelijke vergunningverlening toezicht en handhaving VTH

o Beleidsverantwoordelijke luchtverontreiniging emissiesZZS met

svsteemverantwoordelijkheid voorluchtkwaliteit

Hiernaast is de minister van Infrastructuuren Waterstaatverantwoordelijkvoorde waterkwaliteit

van het Noordzeekanaal en de Noordzee

StelselverantwoordelijkheidVTH

• lenWis het beleidsverantwoordelijke ministerie voorhet stelsel van vergunningverlening toezicht

en handhaving hetVTH stelsel

• In de periode2015 2017 is het huidige herzienei VTH stelselgeborgd in deWaboen

onderliggende wet en regelgeving Er zijn o a regels gesteld over

o De oprichtingsvorm van de29^ landelijke omgevingsdiensten

o De omvangvan hetwerkgebied^ van omgevingsdiensten

o Hetminimaal aantal milieu taken die omgevingsdiensten uitvoeren namens het bevoegd

gezag gemeenten en provincies

o De wijze van informatie uitwisseling tussende bestuurlijkeen strafrechtelijk kolom

o De wijze waaropde kwaliteit van de uitvoeringgeborgd is binnen hetstelsel

• VoorTata Steel is de provincie Noord Holland het bevoegde gezag endaarmee verantwoordelijk

voorde uitvoering van deVTH taken De VTH takenvoorTata Steelvan de provincie Noord

Holland worden in mandaat uitgevoerd doorde OmgevingsdienstNoordzeekanaalgebied een

omgevingsdienst is geen bestuurslaag maar een uitvoeringsdienst waarvan het bevoegd gezag

eigenaaris en verantwoordelijkblijft voor de taakuitvoering

• De ILT heefteenwettelijkeadviestaaknaar het bevoegd gezag bij de Wabo vergunningverlening

aan grote bedrijvenopgrond van het Besluit omgevingsrecht [Bor ’Hiermee beoordeeltde ILT of

^Deherzieningheeft o a plaatsgevondenn a v incidenten vuurwerkramp Enschedeen tarandHemeItje
Volendam w aarna lietde toenmaligemiristervan VROM decommissieMansopdrachtheeftgegeven advies uitte

br enge n ove r h erzi ening handhavin gsstels el

’ Waarvan 6 Brzo amgavingsdiensten dieaanvullendtakenuitvoerenvaorBrza RIE4inridTtingen
’ In beginsel congruent aan hetwerkgebied van een ofmeerderveiligheidsregio s

Artikel2 26lid 3 Wabojunctoartikel 6 3 2e lid van het Besluit omgevin^recht Bor

wetten ni Reseiing Wetalgem6nebeQalingen orngfivin^recht 8W8R0Q24779 fovefheid nl

W0tten nl Regsling Besluit omgevingsrecht BWBROO27464fQV0rheid n i

vrijdag 9 december 2022
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5 1
de omgevingsvergunningvoldoet aan nationale en Europese regelgeving Zo nodig worden

interventiesgepleegdom devergunningte verbeteren ®

• De omgevingsdienstkan deILT ook verzoekeneenadvies uit te brengen overde aanvraag van een

vergunning ® De ILT kan bij de Wabo vergunningprocedure een zienswijze advies over de

ontwerpbeschikkingaan het bevoegdgezaggeven Indien de zienswijze niet wordt overgenomen

kan de ILT beroep insteilen ^

Interbestuurlijk Toezicht

• interbestuuriijkToezicht iBT ® vindt piaats doorRijk op provincie endoor provincie op

gemeenten Van Rijk op provincie kent IBT 6 stappen® op de interventieiadder De zwaarste stap is

in de piaats steiling Hierbij neemtde provincie tijdeiijk de bevoegdheid van de gemeente over

dan welneemt het Rijk tijdeiijk de bevoegdheidvande provincie over Ook kunnen besiuiten

worden voorgedragen voorschorsing of vernietiging NB iLT heeft niet eerderstap 6 in de piaatst

steliing uitgevoerd in deze en andere casus

• iBT doorde iLT gebeurt seiectief en alieen ais ersignalen zijn dat hetbevoegd gezag de taken niet

naar behoren uitvoert Uitgangspuntenzijn gerechtvaardigd vertrouwen en horizontale

democratische verantwoording BSiW aan Gemeenteraad gedeputeerdenaan Provindale Staten

• in hetgevai van Tata Steel houdtde ILT IBT op de uitvoering van de milieutaken doorde provincie

Noord Holland De ILT heeftde eerste ^riejsta£penjn_he_tkaderyan JBT d
andere het opvragen van extra informatie bij de OD en de provincie en het aanvullend adviseren

van de OD overlopende vergunningen bovenopde wettelijke WABO adviestaak

Met opmerkingen 5 1 2e Stavaza ILT Gezien het

voornemen vande provincie in decernbereen besluitte

nemen over het VTH beleid en hetgeurbeleid en omdat later

ditjaar duidelijkwordthoe de provincieverdergaatmetde

aanbevelingenvande Randstedelijke rekenkamer iijkt

januari 2022voorlLT hetmomentom te bepalenofdat

voldoende isofdat ILTeenvullende actiesen ofeen

volgende stap in IBT overweegt
Bron ILT nota 22 10 2021 Kenmerk ILT 2021 60033

Beleidsverantwoordelijkheidluchtverontreiniging
• lenWis beleidsverantwoordelijkeopnationaal niveau voor het terugdringen van

luchtverontreiniging bijvoorbeeld via het Schone Lucht Akkoord en NSL emissies van Zeer

ZorgwekkendeStoffen endaarmee verbeteringvan de volksgezondheid en het realiseren van

eencirculaire economie CE In dezerol wordt de staatssecretaris van lenlA door burgers en

media aangesproken op desituatie bij Tata Steel ook al is lenWgeen bevoegd gezag

• lenWis systeemverantwoordelijkvoorluchtkwaliteit dit betekentdatzij verantwoordelijkis voor

de wet en regelgevingen monitoring van luchtkwaliteit

^ Middels landelijkeHaiidhavin^strategiejLHSjen de daariiiopgenomeninterventiematrix
Interventie I Overde ILT I Insoectie Leefomgevingen Tran sport f ILT iilent nli

Staatscourant 2021 21405 I Ovefheid nl Beleidsregel Handhavirigsstrateeielnsaectie Leefomeevineen Transport

i’Art 2 26 lid4Wabo

Art 3 13 Wabo

®
Interbestuurlijk Toezicht vindt piaats op grond van de Wet revitaliseringgeneriektoeacht I wet RGTi

^ Bron httos www riiksoverheid nl documeriten beieid5nota s 2Qll 03 0S algemeen beleidskader

indeplaatsstelling bii taakverwaarlozine Gstappenoffasesvan IBT lSignaleren 2lnformatieopvragenen
valideren 3 Actieftoezicht afspraken overacties termijnen envervolg 4 Vooraankondigirtgvan juridische
interventie 5 Besluittotindeplaatssteilingmetlaatste termijnomalsnogzelfte vooizier 6Sarctie

indeplaatsstelling

vrijdag 9 december 2022
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• De problematiekrond Tata Steelbiedtook kansen otnde gezondheid van otnwonenden van Tata

Steelte verbeteren Vanbelanghierbij is dat het hier gaat om bovenwettelijke maatregelen we

willen stimuleren datTata Steel activiteiten ontplooit die de gezondheid van omwonendenten

goedekomen

• De ambitie voorhetterugdringen van luchtverontreiniging is vastgelegd in hetSchone Lucht

Akkoord 50 minder gezondheidsschade als gevolg van binnenlandse bronnen in 2030 lenW is

beleidsverantwoordelijkvoorschone lucht in Nederland in bredezin en het halen van denationale

en Europese normen Datdoen we onderandere met hetSchone Lucht Akkoord SLA waarin we

streven naar 50 gezondheidswinstin 2030 door het verlagen van emissies uit binnenlandse

bronnen i“De bijdrage die lenWkan ieveren voorschonere lucht in de IJmond bestaat uit

1 De inzetvan de ILT gevraagd en ongevraagd^^ adviesen indien nodig interbestuurlijk

toezicht lenWkan metde provincie overleggen waterwordtgedaan om de adviezen van de

ILT opte volgen en weike tijdschema sdaarbij gevolgd worden

2 In de EU pleiten voorstrengere normen bij het definleren van de best beschlkbare technieken

BBT voor bepaaide industriele processen en bij het herzien van een aantal beiangrijke

wetgevingspakketten Richtlijn Industriele Emissies en Luchtkwaliteitsrichtlijnen Ook

scherpen we het Activiteitenbesluitaan waarin ook normen staan

3 Werken aan luchtkwaliteit engezondheidswinstdoor middel van subsidiering en innovatie

regelingen 12

4 De inzetzoaistoegezegdin de Kamer om bijgrote beslissingen waarmee veelpubliek geld

gemoeid Is de effecten voorleefomgevingen gezondheid transparent te maken zodat deze

kunnen worden meegewogen door private partijen en de overheid

5 In samenwerking met de provincie bij Tata Steel aan te dringen op snelle uitvoering van de

bovenwettelijke maatregelenaangekondigd in de Roadmap Plus ^^

6 Samen met de provincie onderzoeken in hoeverre een aantal bovenwettelijke maatregelen uit

de Roadmap Plus of onderdelen daarvan een landelijke wettelijke grondslag kunnen krijgen

t b v de omgevingsvelllgheid en het milieu zodat het bevoegd gezag toezicht hlerop kan

houden en indien nodig handhavend op kan treden

Overige beieidsverantwoordeiijkheden Watervergunningen in relatietot leefomgevinginde

IJmondregio

• De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijkvoor de waterkwaliteit van

het Noordzeekanaalende Noordzee Rijkswaterstaat treedtnamens de minister op als

bevoegd gezag en is vergunningverlener voor diverse watervergunningen voor het lozen van

gezuiverd afvalwaterop deze onderdelen van het hoofdwatersysteem

“ Alie 12 pravinciesenSlgemeentenhebben hetakkaord irtniddels getekend Zie Scheme luchtakkoord

11 Adviesopgrond van de wettelijkeWabo adviesrol
“
Bijvoorbeeldviade MIA Vamil enRegelitiggraenproJecten
Door de ILT wordtbekekenhoe en weike maatregelen uit de Roadmapplusinregelgevingenjuridisch

afdwingbare afspraken vastgelegd kan worden

vrijdag 9 december 2022
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• Rijkswaterstaat past voorwatervergunningenreedseen werkwijzetoe waarbij de lozingseisen

bij het afgevenvan vet^unningenzo streng tnogelijk zijn duszo laag mogelijk in de range van

Best Beschikbare Technieken VoorZZS geldt bovendien dat de continue

inspanningsverplichting om de lozingen naar nul te brengen via de vet^unningen wordt

voorgeschreven

• Rijkswaterstaat zieterop toe dat Tata Steel Nederland de watervergunningen naleeften

controleert ook op de lozingen via monsternames het inspecteren van installaties en

inspecties vanuit de iucht

• in het kadervan de Delta aanpak waterkwaliteit wordenalle waterlozingsvergunningen van

Rijkswaterstaat de komende jaren doorgelicht Daarbij wordt bezien of deze voor het beleid

voorZZS en ofopkomendestoffen moeten wordengeactuaiiseerd Op dit momentzijn de

vet^unn ingen van 10 tien werkeenheden van Tata Steel bezien en waar nodig herzien De

vergunn ingen van deoverige vierwerkeenheden worden vooreind 2023 eveneens doorgelicht

en zo nodig aangepast
^

“ DeTweecle Kamerismeermaalsgeihformeerclover hetfeitdatalle waterlozingsvergunningen van

Rijkswaterstaat in hetkader van de Delta aanpak Waterkwaliteit de komende Jaren worden door^lkhten waar

nodigherzien te beginner metde meestprioritaire vergunningen Daarbij wordt onder anderegecontroleerdof
de vergunningen administratief in overeenstemming zijn metde wer kelijkesituatie en het meestrecente beleid

zoalsdat voor ZZSen opkomendestoffen Kamerstukken2018 2019 27625 nr 474 Kamerstukken 2019 2020

27625 nr 4S7en nr 503 Kamerstukken 2020 2021 35 570X11 nr 8

vrijdag 9 december 2022
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Bijiage weergave rollen an bevoegdheden van bijTSN betrakken overheden

Bron Programma Tata Steel 2020 2C60 samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond provincie Noord

Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Umondgemeenten 17 november 2020
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vrijdag 9 december 2022
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Bijlage schets juridischkaderlenWmbtTata Steel Netherlands TSN irtgezondheid en Milieu

lenW EU kader

Richtlijn Industrielo

emissies RIE

Richtlijn Luchtkwaliteit

Diverse andere richtlijnen voor

bijv atvai en lozfngen
Milieu

I 1
Wet Milieubeheer

Activiteitenbesluit

ILT IBT ILT Wabo VTH

Wet algemene bepaftnaan
amgevinasracht

ILT heeft oi v Wabo eeri

adviestaak voor het bovoegd
gezag bij het afgeven van een

orngevingsvergunning

Het bevoegd gezag is verplicht
bij aFgifte van een nieuwe of

gewijzigde milieu vergunning

advies te vragen bij d ILT

Vergunningverlening
to«zkht handhaving

Interbestuurlijk Toezicht
obv Wet revitaiisering
generiek toezicht

□nderscheidt algemene regels
voor verschillende type

inrichtingen bedrijven
Type A lichtste inrichting
bevoegd gezag gemeente

Type B

Type C zwaarste inrichting
bIjv Tata Algemene regels

bijv iuchtkwaliteit art 2 5

Vargtjnning
Bevoegd gezag PNH niat

gemeente PNH heeft

rol gemandateerdaanOD
Vergunning
Toezicht

VTH stelsal komt voort ult

Wabo en is in 2017 vender

uitgewerkt in het Besluit

Omgevingsrecht Bor en \n

de ministerieie regeling

omgevingsrecht Mor Het

VTH regelt het toezicht op

algemene regels betreffende
milieu maar ook lucht viater

bodem en geJuid

Van Rijk op Provincie en

van Provmde op Gemeente

Van Rijkop Provtnclekent IBT

6 stappen op de

interventleladder zwaarste

step is in de plaats stalling

NB ILT heeft niet eerderstap
6 in de plaatst sCelling
uitgevoerd NB in omgevingswet VTH ook

expliciet voor gezondheid

Type C ■ IPPC allerzwaarste

type bijv Tata regelt ook
BBT best beschikbare

technieken bij
maatwerkvoorschrift

NB bevoegd gezag kan

afv ijken aanvullen vergunning

Inrichting

Een bedrijf met milieu

gevolgen bijv Tata

vrijdag 9 december 2022
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Bijlage tekst en figuurRandstedelijke Rekenkamer Rollenuan overhedenen

overheidsorganisaties bij vergunningverlening toezicht houdert en handhaving bij Tata Steel

en Harsco

Bran rappartvande RandsteddijkeRekenkamer Stoftotnadenksn Onder^oeknaardekwaliteitvandeuitvoering

von VTH taken bij Tata Steel en Harsco januari 2021

ml g Prmnncie Noora Holland1
1 I8T

2 On Je zoek WinisTcnevan InlrauinjeiuUf

eft WaterstaalS

lnsj}ecti« L«eforrjleVlng«a
Trawpart

■

HwtzwAale veranUveertifng Staton

S Advies
BE\ OEGD

i
lunnirOpdracnt mandaal

Verg ngverlaning

AtfiHes

Toezicht houden

im
Handhaveti

Athfle

r 1
Qemeante

Hmktik

JL i

Opdrscmtiurnlaotl | IIAdvies Opdrachi n^ndaal Advtos

seok

Defiguur iseen weergave vanbetrokkenpartijen waaropde Rekenkamerzich vooralheeftgericht Hetoverzichtis

daarmee nieteitputtend zozijr bij majeererisicabedrijvenookandereinspectiedienstenbetrokken zoals

Rijkswaterstaat en de InspectieSZW

Tata Steel en Harsco zijn primair verantwoordelijkvoorde veiligheid en de naleving van

relevante wet en regelgeving Voorhetuitvoeren van hun werkzaamheden enhet bouwenvan

installaties hebben zij vergunningen nodig om de impact op het milieu en deomgeving te

beperken Via toezicht controleert de overheid of conform de vergunningwordt gewerkt Is dit

niet het geval en worden overtredingen geconstateerd dan heeftde overheid een

beginselplicht tot handhaving Binnen hetstelsel van vergunningverlening toezicht en

handhaving hebben verschillende actoren een rol de provincie als bevoegdgezagen de OD

NZKGals uitvoerendeorganisatie maar ookde rijksoverheid degemeentenBeverwijk

Heemskerken Velsen deOD IJmonden de GGDKennemerland zijn betrokken

vrijdag 9 december 2022
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Gedeputeerde Staten Provincie Noord HoHond

GSzijn het bevoegdgezag voorde vergunningverlening hettoezichten de handhaving bij Tata

Steel enHarsco vooromgevingsrecht De provincie voertdezeVTH taken nietmeerzelfuit dit

wordtsinds2014 door deOD NZKGgedaan Hiertoe hebbenGS aan dedirecteur van de OD

NZKG mandaat verleend Via instructies op het mandaat kunnen GS aanwijzingen geven in

aigemene en concrete gevallen Daarbij behouden GS de bevoegdheid om de gemandateerde

taken zelf uit te voeren GS blijven als bevoegdgezagbestuurlijkeindverantwoordelijkvoor de

uitvoering van de VTH taken en de namens de OD NZKG genomen besluiten

GSverleneneenopdracht aan de OD NZKG in devorm van een uitvoeringsovereenkomst

Hierin zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het uit te voeren takenpakketvan deOD NZKG

en financiele afspraken Daarnaast heeftde provincie regels opgesteld over de kwaliteit van de

uitvoering van de VTH taken en isde provincie verantwoordelijkvoorhet opstellen van

provinciale beleidskaders waarbinnen deOD NZKG haar taken moet uitvoeren GS leggen

horizontale verantwoording af aan PS overde uitvoering van de VTH taken door de OD NZKG

Daarnaast zijn GSeigenaar deelnemer van deOD NZKG

Opdrachtgevers en eigenaarsrol GS

GS hebben zowel een eigenaars als een opdrachtgeversrol ten aanzien van de OD NZKG Als

eigenaar sturen GS op de belangen van deOD NZKG de omgevingsdienstmoet zo goed

mogelijk functioneren en zijn voorzien van eengoede interne organisatie en goed opgeleid

personeel Als opdrachtgever sturen GSop de belangen van de provincie deVTH taken moeten

zo goed mogelijk worden uitgevoerden de beleidsdoelen van de provincie moeten worden

behaald

OmgevingsdienstNoordzeekanaalgebied OD NZKG

De OD NZKG is een van de zes gespecialiseerde omgevingsdiensten in Nederland die namens de

provincies de VTH taken voor majeure risicobedrijven zoalsTata Steel en Harsco uitvoert De

OD NZKG voertde VTH taken bij Tata Steel en Harsco uit in mandaat van de provincie Noord

Holland De uitvoering van VTH taken houdtonderandere in dat deOD NZKG

vergunningaanvragen beoordeelt ambtshalve wijzigingen van de vergunning doorvoert via

toezicht controleert of conform de vergunningvoorschriften wordtgewerkten handhaaft indien

overtredingen worden geconstateerd De OD NZKG voIgt de Europeseen landelijke wet en

regelgeving en provinciale beleidskaders bij de uitvoering van de VTH taken Bij de uitvoering

van de VTH taken bij Tata Steel en Harsco werktde OD NZKG samen metandere overheden en

instanties zeals collega omgevingsdiensten Brzo partners de brandweer veiligheidsregio s en

de InspectieSZW De OD NZKG legt verantwoording af aan GS overde uitvoering van de VTH

taken

Provinciale Staten Noord Holland

Het is de verantwoordelijkheid van GS om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken te

bewaken PS houden hier primair horizontaal toezicht op Hiervoor dienen PS alle inlichtingen

vrijdag 9 december 2022
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diezij voordeuitoefeningvan huntaak nodig hebben van GSte ontvangen Vanuit hun

kaderstellende rol hebben PS de verordening kwaliteit VTH omgevingsrechtvastgesteld

Daarnaast kunnen PS op grond van de Wetgenneenschappelijke regelingenzienswijzen

indienen op de ontwerp begrotingvan omgevingsdiensten

vrijdag 9 december 2022
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TERUGMELDING OVERLEG STAS

18 1 2020

Algemeen

Het betreft een themasessie van 45 minuter over VTH en Tata Steel

De Stas wil graag een open gesprek stelt graag tussendoor vragen en wil graag directe

feedback

Het grootste deel van de tijd gaat op aan het onderwerp VTH

De Stas was als wethouder afgevaardigd in het bestuurvan de RUD Zuid Limburg
waardoor ze affiniteit heeft met het VTH vraagstuk Ze haalt ook eigen ervahngen aan

bijvoorbeeld dat gemeenten het soms ingewikkeld vinden om hun bevoegdheden te

mandateren aan een OD

De Stas gaat een aantal recente Kamerdebatten terugkijken om zich voor te bereiden op

het CD

Tata Steel

We geven een korte introductie op het dossier en staan stil bij de ontstaansgeschiedenis
en de positie van de omgeving en Tata Steel zelf

De Stas vraagt naar de waterkwaliteit en de brief van de Europese Commissie hierover

Gaatdit over de waterkwaliteit rondom Tata Steel We geven aan dat deze zorg breder is

dan alleen het Tata terrein 5 1 2s ij^ht de verhouding tussen Stas en M toe als het gaat

over waterkwaliteit

o Eventueel kunnen we het antwoord over welke waterkwaliteit hebben we het] nog

verduidelijken in een komende nota actie

De Stas vindt het belangrijk om fysiek op werkbezoek te gaan zodra de omstandigheden
Corona dit toelaten We spreken af dit werkbezoek vast aan te kondigen De Stas geeft
aan zoveel mogelijk partijen te willen spreken niet de ene partij niet en de andere partij
wel

5 1 2s

293512 0072
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Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen

Op weg naar een boekomstvisie voor de vernieuwing van de VTH

uitvoeringspraktijk

INHOUDSOPGAVE
5

i

1 Naar een vernieuwing van de VTH uitvoeringspraktijk
Als DCMR zien we dab we in onzeVTH uibvoeringsprakbijksbeeds meeren vaker

geconFronbeerd worden meb uibdagingen die Fibgere eisen sbellen aan oirze
_

eFficientie eFFecbivibeib en snelh^id van Fiandelen Vooral ook ingegeven door

onbwikkelingen en maabschappelijt discussies die sbeeds meer de besbPurlijke en

poiibieke agenda gaan domineren en dpk Fieb nieuws en de publieke opinie
beinvloeden Denk aan recenbe discussie^SjA^er stikstoF en pFas Daarom denken we

dab de bijd rijp is voor vernieuwing en verbebffl ^ig van de VTH uibvoeringsprakbijk
zodab we daar in de boekomsb beber op boegeru^ ^y^j ^

Dab vraagb om een kribische blik hoe we heb anders kunnirt dben In dib documenb

geven we een toekomsbschebs als handreiking naar alle parbijen diaeeni rol spelen
in heb VTH veld om samen be bouwen aan de boekomsb van VTH Nieb bedoeld als

eindpunt van een discussie maar nadrukkelijk als uitnodiging bob een eersbe sbap op

weg naar een gezamenlijke boekomsbvisie op de VTH uibvoeringsprakbijk Heb is

daarmee nieb ons laabsbe woord maar onsf bijjdrage aan heb proces waafin we meb

elkaar de schouders zebten onder de schoneta^kTom een schone veilige en

gezonde leeFomgeving be borgen We hopen mebUezi^chebs be prikkelen en ber

inspireren

2 De tijd is rijp voor vernieuwing en verbetering van de VTH

uitvoeringspraktijk

E

E

3 Een datagedreven benadering voorde leeFomgeving as

E
4 Naar een robuuste vergunningverlening in Zuid Holland

5 Kansen voor een digitale vergunning breder zien

6 Nog een stapje verder naarvoren in de keten

7 Digitalisering van toezichten handhaving

2020 DCMR 3
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Inleiding

1
Met de komst van de Omgevingswet per 2022 krijgt een transitie zijn eerste beslag
in de wet en regelgeving op bet gebied van de fysieke leefomgeving De

Omgevingswet heeFt als doel om bet aantal regels te verminderen en de regels

overzichtelijker te maken Daarnaast wil de overheid via de Omgevingswet meer

ruimte bieden aan lokaal maatwerk en innovatie en meer in bet algemeen
vertrouwen geven De Omgevingswet Formuleert doelstellingen die bet mogelijk
moeten maken om te wonen te werken te ondernemen en te recreeren in een

aantrekkelijke leeFomgeving door

van deNaaree^ve
E

■i

a

•rr

E• meer inzicht te bieden in de regels van bet omgevingsrecht en de

voorspelbaarheid en bet gebruiksgemak te vergroten
f
i

S
■

SE
• meersamenhang aan te brengen tussen beleid besluitvorming en regelgeving

op bet gebied van de Fysieke leeFomgevingU

w
A E

• meer bestuurlijke aFwegingsruimte te bieden en
14

m
• een snellere en betere besluitvorming over projecten in de Fysieke leeFomgeving

te bewerkstelligen

V

V
■1

•^t 1 Jr De aFgelopen jaren is hard gewerkt aan bet bet aanpassen van de wetgeving en de

bijbehorende digitalisering door de ontwikkeling van een digitaal stelsel Dit moet

bet mogelijk maken om bovengenoemde doelstellingen te realiseren en bet

daadwerkelijk eenvoudig en beter te laten worden voor burgers en bedrijven in de

leeFomgeving De Focus vanuitde overbeid in deze transitie heeFt de aFgelopen

jaren daarbij sterk gelegen op bet domein van de ruimtelijke ordening De

uirvoeringspraktijk gericbt op vergunningverlening toezicbt en bandbaving is met

bet oog op vernieuwing verbetering en vereenvoudiging hierbij nauwelijks aan bod

gekomen Tocb zal 00k een belangrijk deel van de beoogde verbeteringen en

vereenvoudiging biergerealiseerd moeten worden

a

m

_

a
•

0f L
^ J
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Een nieuwe kljk op de uitvoeringspraktijk ingezet Ondanks de verbeteringen die de Omgevingswet daarmee brengt blijft het

wettelijke stelsel opdat punt kneUer pas als ook de wetgever het denken in

documenten loslaat en meer vanuitdata en inFormatie de wetgeving baseert opde

uitgangspunten van het huidige digitale tijdperk ontstaan de mogelijkheden om tot

substantiele verbeteringen in de VTH uitvoeringspraktijk te komen

Om dat mogelijk te maken is een andere en modernere kijk opde VTH

uitvoeringspraktijk nodig Dat belang neemt toe door ontwikkelingen en

maatschappelijke discussies die steeds meer de bestuurlijke en politieke agenda s

gaan domineren maar ook het nieuws en de publieke opinie bei nvloeden De

graFietregens in de buurt van Tata Steel in IJmuiden en de consequenties op het

gebied van milieu en gezondheidsschade voeden de discussies over het voorkomen

van ernstige incidenten met milieuverontreiniging die door betere toezicht en

handhaving moeten worden voorkomen commissie van Aartsen De recente ramp

in Beiroet waarbij op 5 augustus 2020 door de ontploFFing van 2 750 ton

ammoniumnitraat vele doden en gewonden vielen en grote delen van het

havengebied en omiiggende wijken zwaar werden beschadigd is een voorbeeld

waarbij de politiek vragen stelt over de plaats waar stoFFen liggen opgeslagen
welke hoeveelheden van die stoFFen waren vergund om te mogen opslaan hoeveel

er op dat moment daadwerkelijk lag opgeslagen etc Logische vragen waar we

vanuit onze VTH uitvoeringspraktijk vaak maar met moeite en niet snel in staat zijn
een antwoord te geven

EGericht op het bijdragen aan gewenste maatschappelijke effecten

We verwachten veel van wat digitalisering en datagedreven werken ons daarbij
kunnen brengen Maar dat is nadrukkelijk geen doel opzich Hetgaatonsom de

maatschappelijke eFFecten die we daarmee beter kunnen helpen bereiken Het

uitgangspunt is dat we zo bijdragen aan een VTH stelsel dat toekomstbestendig is

om een schone en veilige leeFomgeving te borgen in relatie totde grote

maatschappelijke uitdagingen

E

Naar de samenleving toe ziJn we zo beter in staat ons als een betrouwbare overheid

te presenteren omdat we door een betere inFormatiepositie in staat zijn om in

vergelijkbare situaties consistent te handelen Omdat we meer grip en inzicht

hebben in de real time kwaliteit van de leeFomgeving hoe we

miiieugebruiksruimte verdelen en welke normen we opieggen aan bedrijven zijn we

in staat beter te laten zien wat waar mag en kan Zo kunnen we milieurisico’sen

gezondheidsschade helpen voorkomen en verhogen we de transparantie over de

milieubelasting van bedrijven in de leeFomgeving

E

Van papier naar digitaal

Vooreen belangrijk deel is dat gelegen in het Feit dat we onze VTH

uitvoeringspraktijk nog overwegend hebben vormgegeven als een praktijk waarin

het vastleggen en uitwisselen van documenten een rol speelt Dat is een gedachte
die zich in de huidige tijd moeizaam lijkt te verhouden tot een werkelijkheid waarin

digitale transFormatie de norm lijkt te zijn Ook in onze VTH uitvoeringspraktijk
zullen we van papier naar digitaal moeten bewegen Het heersende paradigma zal

moeten veranderen En al wordt met de komst van de Omgevingswet Fors ingezet

op digitalisering om de dienstverlening van de overheid op het gebied van de

leeFomgeving te verbeteren nader beschouwd lijkt de wetgever ook met de

Omgevingswet die kanteling van het onderliggende paradigma nog niet te hebben

Ook voor het bedriJFsleven ontstaan daardoor voordelen Niet alleen kunnen we zo

bijdragen aan hetverlagen van de administratieve en toezichtsiasten De beoogde

verbeteringen in de VTH uitvoeringspraktijk die we schetsen dragen bij aan een

eFFicientere overheid die die haar procedures en werkwijzen slim en eFFicient inricht

waardoordeze sneller eenvoudiger en met korte doorlooptijden worden

aFgewikkeld

293228
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Het gaat steeds meer knellen

2
Hoewel er ontegenzeglijk met de komst van de Omgevingswet en het DSO een

belangrijke stap gezet wordt in de digitalisering binnen het domein van de fysieke

leefomgeving valt er nog veel te winnen in de uitvoeringspraktijk De huidige

systematiek en het paradigma van waaruib we in Nederland de vergunningverlening
en toezicht en handhaving hebben opgezet en georganiseerd is de laatste 30jaar
niet wezenlijk veranderd Met het toenemen van de uitdagingen maar ook de

ontwikkelingen die zich in de maatschappij voltrekken nemen de verwachtingen
toe en begint de wijze waarop we het nu georganiseerd hebben steeds meer te

knellen Hoewel de wetgever met de komst van de Omgevingswet stevig inzet op

digitalisering ligtde Focus daarbij bij het ingaan van de Omgevingswet nog sterk op

het bieden van inzicht in en het digitaal indienen van aanvragen m b t inFormatie

vergunning en meldingsplichten Daarmee is digitalisering van de dienstverlening
van de overheid en de interactie met de initiatieFnemer nog sterk transactioneel

van aard en gebaseerd op het uitwisselen van documenten rondom het moment

van indienen van de aanvraag en het beslissen hierop door de overheid Daarmee is

de echte winst voor de uitvoeringspraktijk nog beperkt terwijl het in die

uitvoeringspraktijk steeds meer gaat knellen

~D^ijd is rijp voor

vernieuwing en verbetering
vandeVTH

“

uitvoeringspraktijk
J

E

E

E

Regulering toezicht en handhaving zijn steeds complexer

geworden terwijl de maatschappelijke belangen steeds beter

geborgd moeten worden

De rol van de vergunning als instrument in de regulering is de aFgelopen jaren
veranderd Vroeger was de vergunning vooral het kaderwaarin tussen bedrijFen
overheid de normen waren vastgelegd waaraan een bedriJF moest voldoen Voor

zowel bedrijf als overheid was daarmee duidelijk waarop toezicht en handhaving

gericht waren Tegenwoordig kennen we een veel bredere rol toe aan de

vergunning als instrument Maatschappelijke belangen rondom milieudruk en het

1

J
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verdelen van schaarse milieugebruiksruimte het tegengaan van potentiele milieu

en gezondheidsschade maken dat de rol van de vergunning als document is

veranderd Voor steeds meer partijen wordt de vergunning en met name de

inFormatie die daarin is vastgelegd van belang

De druk op de uitvoeringspraktijk neemt toe en de wendbaarheid

Ujkt af te nemen

Er staat veel druk op het uitvoeringsprogramma voor vergunningen Niet alleen

door de aanvragen van bedrijven die in tijden van economische hoogconjunctuur
toenemen ook de actualisaties van vergunningen worden steeds moeilijker om in

te passen binnen de beschikbare capaciteit Op dit punt kijkt de interbestuurlijk
toezichthouder nog vaak teveel en krampachtig naar aantallen Zijn actualisaties

echter wel altijd nodig alleen omdat de termijn verstreken is De indruk of

eigenlijk overtuiging bestaat dat de huidige targets niet op de meest eFFidente

manier bijdragen aan een betere leeFomgeving Ook daar moeten we duidelijker
keuzes durven maken bij welke vergunningen kunnen we het meeste resultaat

boeken

Het proces van milieuregulering toezicht en handhaving is complex veel partijen

zijn betrokken Ook de materie is ingewikkeld Het gaat om gevaarlijke stoFFen en

industriele processen waar de juiste specialistische kennis voor nodig is die

vergunningverleners en toezichthouders niet altijd in voldoende mate in huis

hebben De afgelopen jaren isveelgedaan om uitstoot van schadelijke stoFFen naar

de bodem water en lucht te verminderen Staatssecretaris Van Veldhoven Milieu

geeFt aan dat er nog te vaak overtredingen zijn die milieu en gezondheidsschade
kunnen geven Het is zaak om milieu en gezondheidsschade te voorkomen in

plaats van achteraf te herstellen Een cruciaal onderdeel daarvan is het verbeteren

van het systeem van milieutoezicht en handhaving Onder leiding van Jozias van

Aartsen gaat een milieucommissie met deze opdracht aan de slag

E

E

De huidige VTH systematiek is star en sluit niet aan bij de bedrijfsvoering van

bedrijven De wetgeving ook de Omgevingswet rust nog op het paradigma van een

overheid die documenten opstelt en uitwisselt met haar omgeving Hoewel voor

het domein van de ruimtelijke ordening met het D50 ai stappen gezet worden

waarbij data het uitgangspunt zijn zien we dat in het VTH domein veel bij oude lijkt
te blijven Het is een achterhaalde papieren wereld die niet aansluit bij de digitale
wereld bij bedrijven en de maatschappij om ons been

E
Die toenemende complexiteiten de noodzaak om maatschappelijke belangen
steeds beter vooraf te borgen betekent dat meer nadruk op de vergunning komt te

liggen Hoe dragen de vergunningen het beste bij tot het voorkomen van

milieuschade De toenemende complex teit van initiatieven en de complexer
wordende regulering maken dat de vergunningverlening complexer wordt en de

vergunning als document steeds omvangrijker Daarnaast beoogt de Omgevingswet procedures te vereenvoudigen en te

verkorten Dit betekent o a datde termijn voor vergunningverlening voor het

grootste aandeel aan vergunningverleningsprocedures verkort wordt van 6

maanden naar 8 weken Binnen het huidige stelsel is dit met name voor complexere
initiatieven en procedures niet haalbaar Ook om die reden is een diepgaande

heroverweging van het proces van vergunningverlening nodig

Het beiang van een landelijk overzicht van het totaal aan verleende vergunningen
neemt toe maar we zijn niet in staat om dat inzicht op eenvoudige wijze te leveren

Het is daarom onduideiijk in hoeverre de vergunningen bij elkaar genomen de

milieukwaliteitvoldoende borgen of dezelfde uitgangspunten worden gebruikten
of een landelijk gelijk speelveld voor vergunde activiteiten voldoende is geborgd

Modernisering van deVTH uitvoeringspraktijk betekent bij vergunningverlening
vooral een betere risicoanalyse onderbouwd met kwalitatief goede data zodat
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betere meer eFFectgerichte keuzes kunnen worden gemaakt Hoe besteed je de

bescFiikbare tijd het beste om maatschappelijk relevante resultaten te behalen

ontsluitbaar is wordt iiet beter mogelijk om een beeld te vormen van de

toegestane milieu belasting vanuit de bedrijven in een bepaald gebied Dat beeld

is ernu niet Toch bestaat er steeds meer behoeFte om voorspecifieke dossiers die

spelen denk aan Chemours GenX of vraagstukken rondom ZZ5 zicht te hebben op

het totale niveau van toegestane uitstoot voor bedrijven in een bepaald gebied oF

zelfs voor heel Nederland

Informatie uit vergunningen is ontoegankelijk en slecht

ontsluitbaar

E
InFormatievragen vanuit de politiek oF van bestuurders die op de een of andere

manier inzicht vragen in wat bedrijven nu is toegestaan te lozen en oF uit te stoten

of wat zij feitelijk lozen of uitstoten en watde effecten daarvan zijn op de lokaie

kwaliteit van de leefomgeving zijn nu vaak niet zonder grote inspanning en binnen

korte termijn te beantwoorden Veel van de relevante informatie ligt opgesloten in

ontoegankelijke zaaksystemen en documenten Veel van de relevante

milieuinformatie leggen we niet primair in de vorm van data vast waarmee we niet

flexibel en snel in staat zijn om relevante vragen te beantwoorden en inzichten te

genereren

Met de introductie van het Koepelconcepf binnen de Omgevingswetontstaat de

mogelijkheid om vooraf een reguleringskader op te nemen in een omgevingsplan
met een robuuste buitengrens qua milieugebruiksruimte per aspect en Flexibiliteit

daarbinnen waarbij rekening gehouden kan worden met voortschrijdende
technische ontwikkelingen Binnen de huidige systematiek kunnen alle verstrekte

vergunningen elk apart voldoen maar dan nog kan er een overschrijding zijn van

kwaliteitseisen of een overschrijding van de gewenste leefomgevingskwaliteit
zoals beoogd door het bevoegd gezag binnen een bepaald gebied Op het moment

datde informatie uit vergunningen alsdata beschikbaar is kan vooraf veel beter

bewaakt worden dat bij het verstrekken van vergunningen niet over deze

buitengrens per gebied wordt uitgekomen

E

Het vraagstuk dat de vergunning niet als een digitaal document benaderd moet

worden maar als data waarmee relevante inzichten geboden kunnen worden voor

verschillende onderwerpen in de kwaliteit van de leefomgeving vraagt niet alleen

om een heroverweging Het vraagt om een andere manier van kijken naar

vergunningverlening vanuit een digitale wereld zodat deze de data oplevert die

voor diverse doeleinden gebruikt kan worden Dit betekent ook dat er betere

voorwaarden ontstaan voor een betere verbinding tussen verschillende

inFormatiestromen en dat er een koppeling ontstaat tussen de uitvoeringskolom en

de beleidskolom Dat vraagt wijzigingen in de wet en regelgeving vergelijkbaar
met hoe in de Omgevingswet voor het domein van de ruimtelijke ordening in het

DSO omgevingsplannen niet primair als document maar als verzamelingen

juridischeregels met een werkingsgebied worden gezien

E

Nieuwe digitale technologieen kunnen kansen bieden

Als het gaat om de feitelijke toestand en kwaliteit van de leefomgeving fasten we

nu in het duister Veelal wordt gebruik gemaakt van modellen en berekeningen

terwijlactueie metingen van die kwaliteit op meerdere beleidsterreinen ai mogelijk

zijn Wij zien mogelijkheden om deze feitelijke toestand beter in beeld te krijgen
door gebruik te maken van moderne beschikbare sensor technologie Ditbiedtop

termijn ook betere inzichten waardoor bijvoorbeeld bedrijven beter ingepast
kunnen worden in de beschikbare miiieuruimte

De technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig snel en deze maken vaak

allerhande nieuwe en innovatieve toepassingen bereikbaar DeaFgelopen jaren zien
Op het moment dat informatie die in vergunningen vastligt als data beschikbaar en
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we dergelijke innovatieve technologische ontwikkelingen maar in beperkte mate

tot onze uitvoeringspraktijk doordringen en zo tot verbetering leiden Veel van de

technologieen die zouden kjnnen bijdragen aan vraagstukken die spelen in de

leefomgeving zijn vaak ai beschikbaar De kunst is veel eerder om o b v dergelijke

technologieen te doorzien tot welke vernieuwing en toepassing dat in de praktijk
zou kunnen leiden

E
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Data data data

3 _■

V
Een andere manier van kijken naar vergunningverlening vanuit een digitale wereld

zodat deze de data oplevert die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden

betekent ook breder kijken en de onderlinge relaties tussen onderwerpen en

logische domeinen waarop samenhang bestaat kunnen doorjzien AUeen zo

ontstaan er betere voorwaarden voor een betere verbinding tussen verschillende

inFormatiestromen waarbij beieidsvorming regulering gebruik en toestand en

kwaliteit van de leeFomgeving aan elkaar gerelateerd kunnen worden

Een datagedreven

beiiadering voorde

leeFomgeving
‘

■i

E

A
Kv

y«

Dat vraagt over grenzen been kijken en samenwerking met andere partijen zoeken

die data kunnen delen Een actueel voorbeeld zijn energiegegevens Die zijn niet

alleen interessant voor energietoezicht maar bijvoorbeeld ook om lege stallen in

kaart te brengen die risico s opleveren voorde vestiging van drugslabs Voorhet

effect gaat bet er dan om hoeveel drugslabs de politie meer heeft kunnen oprollen
door analyse van data door de omgevingsdienst Ondermijning is bestuurlijk een

zeer actueel thema hetgeen helpt om het belang van datagedreven werken uit te

leggen aan de partners
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Maar dat beperkt zich niet tot uitwisseling van data tussen overheden BiJ

vergunningverlening vragen we data aan de bedrijven zowel bij de aanvraag als

nadat de vergunning verleend is Alleen dat doen wenu vooral op een manier die is

ingegeven voor het doel van het verlenen van die vergunning De informatie

waarover bedrijven beschikken en die ze ons verstrekken kunnen we veel

effectiever benutten door het bredere belang van het gebruik van die data voor

ogen te houden Dat maakt het mogelijk om data die voor de aanvraag van de

vergunning of in verplichte rapportages die bedrijven verstrekken ook te kunnen

gebruiken vanuit andere gezichtspunten Zo kunnen we data die verstrekt is in het

kader van de regulering dan ook gebruiken in het bepalen van nog beschikbare

miiieugebruiksruimte of om helpen zicht te krijgen op de kwaliteit van de

leefomgeving
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Een altijd actuele digitate vergunning

4
Het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning AADV wordt onder gezamenlijk

opdrachtgeverschap van de provincie Zuid Holland en de DCMR milieudienst

Rijnmond uitgevoerd en richt zich op het structureel verbeteren van de

vergunningverleningspraktijk in Zuid Holland Ingegeven door het Feit dat het met

name voor complexe bedrijven lastig is om inzicht te krijgen en te houden in de

actuele bedriJFssituatie de activiteiten die zij mogen uitvoeren en de daarmee

gepaard gaande eFFecten op leeFomgeving en milieu motie 813 Provinciate Staten

van Zuid Holland Dit is niet atleen lastig voor overheden en bedrijven zelF maar

ook voor burgers is vaak niet transparant wat deze bedrijven volgens hun

vergunning mogen uitstoten en oF lozen Het programma AADV richt zich op het

structureel verbeteren van de inzichtelijkheid van de vergunde situatie van deze

bedrijven en wil daarbij de eFFicientie en administratieve lasten van het proces van

vergunningverlening voor overheden en bedrijven verbeteren

Naar^^n robuuste

vergunningverlening in Zuid

HoUa^

E

m

E

h SE

s

De wettelijke vereisten voor het proces van vergunningverlening zijn ondanks

wijzigingen in de wetgeving tot nu toe gebaseerd op de inrichting van processen

van voor het digitale tijdperk Het huidige wettelijke vergunningverleningsproces is

een statisch proces waar in de loop van de tijd via besluiten wijzigingen op elkaar

gestapeld worden Bij dynamische bedrijven ontstaat hierdoor een opeenstapeling
van aanvragen en beschikkingen die ieder voor zich juridisch bindendzijn maar als

geheel steeds minder overzicht geeFt overwelke activiteiten aangevraagd en

vergund zijn en welke voorschriFten daarbij horen Het ultimum remedium om

weer tot een goed overzicht te komen is de revisievergunning Dit proces kenmerkt

zich door bijzonder lange doorlooptijden weerstand bij bedrijven mede vanwege

hoge administratieve lasten en Frustratie bij de overheden Waar bedrijven en

overheden al worstelen met de inzichtelijkheid de consistentie en actualiteit van de

vergunningen van bedrijven is het voor de burger al helemaal een worsteling
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Visie en ambitie van de Altijd Actuele Digitate Vergunning 3 Een meer toetsende rol voor de overheid De overheid weigert aanvragen

zolang de voorschriPten niet voldoen aan wet en regelgeving inclusieP

provinciaal beleid Het huidige overleg over vergunningen en voorschriPten zal

meer een gesprek over de aanvraag worden Bedrijven krijgen daarmee de

verantwoordelijkheid die hen toekomt en de overheid komt in een meer

toetsende rol De overheid repareert geen aanvragen meer met

voorschriPten

Het programme AADV beoogt stappen te zetten die leiden tot verbetering van de

vergunningverleningspraktijk Niet alleen door in te zetten op digitalisering en een

meer datagedreven benadering maar ook door Pundamentelere vernieuwingen in

te zetten in de systematiek van de vergunningverlening Deze stappen dragen bij
aan het realiseren van een ambitieuze lange termijn visie die invulling geePt aan

een robuuste vergunningverlening

E

4 Een grotere rol voor digitalisering Aanvragen dienen volgenseen

gestructureerd Pormat te worden opgesteld De digitale hulpmiddelen die nu

voor de vergunningverlening worden ontwikkeld zullen op termijn ook aan de

bedrijven ter beschikking moeten worden gesteld

m

Bedrijven verwerken wijzigingen in activiteiten en beheersmaatregelen zelpn hun

oorspronkelijke aanvraag voor een oprichtingsvergunning ofrevisievergunning
Hiermee houden bedrijven hun eigen voorscbriften up to date en is inzichtelijk wat de

actuele bedrijfssituatie is Zij nemen in hun aanvraag de voorscbriften op die tot nu toe

door de overheid worden opgeiegd Ultiem betekent dit dat de vergunning

voorschriftloos kan worden De overheid verplicht bedrijven viade vergunning zich

aan de aanvraag te houden

E

5 Geen revisievergunningen meer Wijzigingen klein oP groot worden in de

actuele aanvraag verwerkt inclusieP aanpassingen in de voorschriPten en blijPt
zo altijd geconsolideerd actueel Een digitaal systeem verwerkt de wijzigingen
automatisch in een aanvraag tot wijzigingsvergunning De historievan

vergunningen en wijzigingen blijPt voor een ieder online inzichtelijk
E

Dit geePt rich ting aan de belangrijke veranderopgave voor de vergunningverlening
waaraan het programme AADV de komendejaren bijdraagt metals kenmerken

6 Een betere inPormatiepositie Door digitalisering en dataPicering ontstaat de

mogelijkheid om de inPormatie omtrent de vergunde situatie van bedrijven te

verrijken Dat maakt dat vragen hierover o b v altijd actuele inPormatie snel

gemakkelijk en vanuit verschillende gezichtspunten voorvergunningverleners
toezichthouders bevoegd gezag burgers en bedrijven toegankelijk is

1 Er komt meer nadruk op de aanvraag te liggen Bedrijven verwerken wijzigingen
in activiteiten en beheersmaatregelen zelP in hun oorspronkelijke aanvraag voor

een oprichtingsvergunning oP revisievergunning en houden zo hun aanvraag

actueel Hiermee wordt inzichtelijk wat de actuele bedrijPssituatie is

Een digitale vergunning die lokaal werkt en succesvol is kan

opgeschaald en gedeeld worden

2 Meer verantwoordelijkheid voor bedrijven Bedrijven nemen in hun aanvraag de

voorschriPten op die tot nu toe door de overheid worden opgeiegd Ultiem

betekent dit dat de vergunning voorschriPtloos kan worden De overheid

verplicht bedrijven via de vergunning zich aan de aanvraag te houden Met de ontwikkeling van de Altijd Actuele Digitale Vergunning zetten we binnen

Zuid Holland de beweging naar vernieuwing en verdere digitalisering van de

vergunningverlening in Dat doen we zoveel mogelijk in de geest van de
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omgevingswet en het DSO maar moeten dat doen binnen het huidige wettelijke
Wabo kader De Omgevingswet wijst de vergunning niet aan als

omgevingsdocument maar toch volgen we daarbij zoveel mogelijk de gedachten uit

de Omgevingswet en het DSO door te streven naar een document waarin alle

voorschriFten voor een bedrijF actueel worden gehouden in de vorm van data De

parallel met de ontwikkeling in het domein van de ruimtelijke ordening komt hierin

naar voren waarvroeger bestemmingsplannen met wijzigingen van planregels
warden gestapeld en zo het zicht op de actualiteit langzaam verdween is er nu een

omgevingsplan voor het hele gebied waarin altijd de actuele set aan regels
beschikbaar is Dat is precies wat ons voor ogen staat met de vergunning een

actuele verzameling met daarin alle voorschriFten per bedrijF digitaal beschikbaar

Daarin kunnen we ver komen maar borging binnen het wettelijke kader van deze

gedachte is beter

regelmatig de aanvraag te toetsen op wijzigingen in wet en regelgeving en de

aanvraag zonodig hierop aan te passen Het bedrijF kan daarbij voorstellen doen

voor de implementatietermijn van aanpassingen Indien een bedrijF in gebreke blijFt
om deze actualisatie op eigen initiatieF uit te voeren zou het bevoegd gezag

handhavend moeten kunnen optreden door het opieggen van een dwangsom het

toepassen van bestuursdwang oF het geheel oF gedeeltelijk intrekken van de

vergunning conForm de bestaande sanctie strategie Als een bedrijF naar de mening
van het bevoegd gezag onvoldoende invulUng geeFt aan de eigen verantwoordelijk
heid voor het implementeren van nieuwe wet en regelgeving kan het bevoegd

gezag goedkeuring onthouden aan de gewijzigde vergunningaanvraag en

handhavend optreden door ook dan het bedrijF een dwangsom op te leggen oF

verdergaande sancties te treFFen op het in werking zijn zonder adequate

vergunning

E

m

E

WijzisingsbesLuit
De ontwikkeling van AADV is ingegeven door de wens de vergunningverlening
eFFectiever eFFicienter en transparanter te wiUen maken waarbij de administratieve

lasten voor burgers bedrijven en bevoegd gezag worden verminderd Nu werken

we bij de realisatie van AADV met een schaduw dossier waarin alle data per bedrijF

permanent actueel gehouden kan worden terwijl de ambitie zou moeten zijn om de

aanvraag en vergunning ook juridisch altijd actueel te laten zijn Nu stapelen we

juridisch gezien nog steeds wijzigingsbesluiten op elkaar en zorgen we daarnaast

dat het totale beeld actueel blijFt Maar eFFectiever wordt het als deze visie ook in

hetjuridische stelsel geborgd zou zijn Dat voorkomtde kunstgreep om de

juridische werkelijkheid die geen actuele vergunning kent altijd synchroon te

houden met de digitale werkelijkheid waarin alle gegevens in de vorm van een altijd
actueel beeld wordt bijgehouden
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van voorachriFten
Voor grote bedrijven moet de primaire verantwoordelijkheid voor het

implementeren van nieuwe wet en regelgeving bij het bedrijF liggen Dit geldt in

versterkte mate voor BRZO bedrijven die op grond van de wet verplicht zijn om op

eigen initiatieF alle maatregelen te treFFen die voor de veiligheid van belang zijn
In de nieuwe digitale vergunning zou het bedrijF verplicht moeten worden om

y
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Figuur 1 AADV Een geconsolideerdbeeld met negels naast deJuridische werkelijkheid
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Er lijkt een vruchtbare voedingsbodem voor verbreding Ee zijn

De visie en ontwikkeling van AADV wordt inmiddels onderschreven door 4

provincies en 4 BRZO OD s die zich aan het orienteren zijn hoe zij zich aan dit

programma kunnen committeren De problematiek en opiossingsrichting waaraan

Zuid Holland werkt wordt breder herkend en het belang van gezamenlijkheid in het

verder brengen van deze gedachte komt steeds hoger op de agenda Dat betekent

dat een bredere adoptie van het AADV gedachtengoed binnen Nederland een

vruchtbare voedingsbodem lijkt te vinden Dat betekent dat er ook kansen ontstaan

om structureler vorm te geven aan verbetering van de informatievoorziening en

uitwisseling rondom de vergunde situatie van bedrijven

E

m

E

Als de ontwikkelde digitate voorziening voor AADV in Zuid Holland wordt

opgeschaald naareen soortvan landelijke voorziening waarin vergunningen als

data zijn vastgelegd ontstaat de mogelijkheid informatie voor verschillende

doeleinden aan te wenden Zo kan intormatie m b t de vergunde situatie van

bedrijven in Nederland leiden tot het verschaffen van inzichten die voor

beleidsvraagstukken en ontwikkeling van regulering relevant kunnen zijn

E

Doorontwikkeling van deze gedachten naareen inFormatiehuis VTH zou kunnen

inhouden dat een aantat andere registratiesystemen zoals E MJv EPR TR en de

Nederlandse Emissie registratie geVntegreerd worden in een dergelijke landelijke

voorziening of inFormatiehuis Dit betekent wel dat het ministerie zich zou moeten

committeren aan de vernieuwing van de vergunningverlening volgens AADV

waardoor de vergunning als data ontsloten kan worden Hiertoe zal de wet

aangepast moeten worden zodat de altijd actuele aanvraag en vergunning ook

wettelijk mogelijk wordt gemaakt Dit biedt een integraler beeld vanuit de digitate

werkelijkheid
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Ook voor burgers bedrijven en omgeving

InFormatie overde vergunde situatie van bedrijven die digitaal toegankelijk is en

ontsloten kan worden vormen een goede basis om de transparantie naar bet

publiek over wat bedrijven doen en mogen te vergroten Omdat er uiteindeiijk

sprake kan zijn van een bron waarin inFormatie over de acbiviteiten die bedrijven
uitvoeren en wat daarbij is toegestaan te mogen uitstoten of te lozen kan een veel

eenduidiger invulling gegeven worden aan de publicatiepiicht rondom besiuiten

Waar nu ieder bevoegd gezag eigen manieren hanteert om verleende vergunningen

digitaal toegankelijk te maken via verschillende websites kan een bron aan bet

publiek geboden worden waardeze inFormatie te vinden is Dedrempels voor

toegankelijkheid kunnen omlaag en de transparantie over wat waar vergund is aan

wie kan zo verboogd worden

voor een digitale

jng breder m^^^d

Li

E
i

E

Tegelijkertijd kan de digitale vergunning als open data ook een waardevolle bron

voor bedrijven zelf zijn De vergunning vormt een belangrijke bron voor bet

inregelen van bet eigen compliancemanagement Een onoverzichtelijke stapel van

wijzigingsbesluiten vormt dan een lastige basis voor bet adequaat vertaien van

steeds wijzigende voorschriFten naar acties en maatregelen die naleving belpen

borgen Door de digitale actuele vergunde situatie als data bescbikbaar te stellen

aan de bedrijven zelF moet bet makkelijker worden om de laatste wijzigingen in de

voorscbriFten te acbterbalen en de impact op de huidige inrichting van bet

compliancemanagement te beoordelen en te laten leiden tot aanpassingen De

eerste resultaten die we bebben bereikt en laten zien waar we naar toe willen met

een altijd actuele digitale vergunning leiden tot positieve reacties vanuit bet

bedriJFsleven Natuurlijk leven er vragen over boe de overheid met deze

ontwikkelingen omgaat en vertrouwelijkheid van bedrijFsgevoelige inFormatie zal

blijven borgen Maar de eerste reacties vanuit bet bedrijFsleven zijn positieF
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Maar ook bij het opstellen van een aanvraag kan digitalisering tot

kansen lelden

inFormatie uitwisseling bij complexe initiatieven is navenant complex en vraagt een

andere manier waarop de interactie tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag wordt

ingericht Hierkan nog veelwinstgeboekt worden ten opzichte van de huidige

praktijk Deze wordt nu nog gekenmerkt door veel omvangrijke en

ongestructureerde inFormatie die van initiatieFnemer naar bevoegd gezag gestuurd
wordt

Om te komen tot een vergunning voor een voorgenomen initiatief zal de

benodigde inFormatie voor een complete en ontvankelijke aanvraag ingediend
moeten worden bij het bevoegde gezag Hierin is winsten eFFiciencyvoordeel te

realiseren als daarbij van moderne technologische mogelijkheden en de rijkheid
aan digitaal beschikbare inFormatie gebruikgemaakt kan worden De omvang van de

winst en het eFFiciencyvoordeel dat door digitalisering hierin bereikt kan worden zal

voor relatieF eenvoudige initiatieven anders zijn dan voor complexe initiatieven

E

Door slim aan te haken bij de digitaliseringstrend die zich in de Industrie voltrekt

onderde noemer Smart Industry kan hier winst geboekt worden De komende

Jaren zullen bedrijven verder digitaliseren waardoor inFormatie over het initiatieF

digitaal beschikbaar zal komen in Asset LiFecycle Management systemen
InFormatie overobjecten en toegepaste technieken is over de gehele levenscyclus
van ontwerp tot buiten gebruikstelling in deze systemen beschikbaar Vaak in 3D en

op termijn in 4D historie en tijdslijnen aangevuld met zaken als contractinFormatie

en regelgeving Hierdoor kunnen bedrijven bouwprojecten volledig digitaal
simuleren voordat het InitiatieF in de praktijk gerealiseerd wordt Door als overheid

kaders te ontwikkelen waarmee men verplicht is om al voor de vergunningaanvraag
tot meer structuur en standaardisatie te komen ontstaat de mogelijkheid om de

keten als het ware om te keren in dit proces Alle relevante inFormatie voor de

vergunningaanvraag is dan ai beschikbaar in de systemen van de initiatieFnemer

Door deze inFormatie voor het doel van toestemmingverlening door het bevoegd

gezag onder dejuiste voorwaarden zoals kwaliteitseisen voor dit doel open te

stellen en toegankelijk te maken voor het bevoegde gezag is alle inFormatie

digitaal beschikbaar en komt het bevoegd gezag sneller tot een beschikking

E
Eenvoudige initiatieven in de leefomgeving

Bij relatieF eenvoudige initiatieven is de hoeveelheid inFormatie die de

initiatieFnemer moet verstrekken vaak beperkt De initiatieFnemer kan bij het

opstellen van zijn aanvraag maximaal digitaal ondersteund worden door de

dienstverlening vanuit de overheid te richten op slimme en contextspeciFieke

ondersteuning bij het leiden van de initiatieFnemer door de regels en daarbij reeds

bekende en relevante inFormatie beschikbaar te stellen Dit kan door slimme

algoritmes en chatbots en op basis van business rules en automated machine

learning die de initiatieFnemer helpen bij zijn aanvraag Ook kunnen al beschikbare

en bij de overheid bekende gegevens vooringevuld worden en kan er direct zicht

gegeven worden op het slagingspercentage van de aanvraag Bij eenvoudige
initiatieven en het voldoen aan alle regels wordt kan de vergunning dan

automatisch digitaal worden verstrekt

E

Complexe initiatieven in de leefomgeving

Bij complexe initiatieven zal de digitaliseringsgraad een ander karakter moeten

kennen omdat in deze gevallen veelal sprake is van maatwerk en ook van het

bevoegd gezag verwacht wordt in te kunnen spelen op deze maatwerkbehoeFte De
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Bedrijven inpassen in de milieu gebruiks ruimte

6
Alle informatie die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de fysieke locatie de

vigerende omgevingsplannen verordeningen en regels die gelden op de locatie zijn
straks via o a het DSO beschikbaar Door deze aan te vullen met andere via

overheden ais open data beschikbaar gestelde informatie via een 3D model dat de

leefomgevingskwaliteit beschrijft van het gebied te koppelen kan een bedrijf een

ruimtelijk beeld en inzicht krijgen en daarmee door simulaties inschatten wat de

impact en consequenties zijn van het initiatief voor andere partijen Bedrijven
kunnen hierin hun activiteiten en de bijbehorende invloed opde kwaliteitvan de

leefomgeving actief inpassen en krijgt zo de ruimte om de haalbaarheid kans en

kwaliteit van zijn aanvraag te verbeteren

• Door 3D visualisaties kan de impact op de leefomgeving ten aanzien van

aspecten als geluid ruimtegebruik en licht beoordeeld worden Door met

verschillende parameters in het ontwerp van het initiatief te spelen biedt dat

de mogelijkheid om verschillende scenario s op consequenties te beoordelen en

deze waar nodig aan te passen

• Op het moment dat in deze omgeving de initiatiefnemer alle relevante

regelgeving digitaal tot zijn beschikking heeft kan het initiatief of verschillende

scenario s ervan dynamisch op haalbaarheid worden getoetst Uiteraard volgens
de regels van het bevoegde gezag Op het moment dat niet aan normen voldaan

wordt zou op basis van de regelgeving en met slimme algoritmes automatisch

een voorstel gedaan kunnen worden dat wel leidt tot een ontwerp van het

initiatief dat binnen de regelgeving past

• Overheden zouden een dergelijk model bronnen effecten en berekeningen
moeten ontwikkelen en beheren en ter beschikking kunnen stellen aan

bedrijven Bedrijven kunnen met deze werkwijze besparen op onderzoekskosten

en de doorlooptijden van procedures verkorten door deze toetsing aan het

model onderdeel te laten zijn van de vergunningprocedures Dit kan de invulling

zijn van toetsing aan normen voor luchtkwaliteit depositie op natuurgebieden
veiligheidscontouren etc

Nog een stapje vender

voren in de keten
E
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■ Het is ook mogelijk om databronnen van andere private partijen al dan niet op

basis van linked data te ontsluiten in deze omgeving Hierdoor kan de

initiatiefnemer vanuit specifieke deelgebieden en de benodigde

inFormatievergaring in het kader van de onderzoeksplicht een betere

onderbouwing van zijn vergunningaanvraag tot stand brengen

• Door actuele informatie over huidige niveaus van bijvoorbeeld emissies van

gevaarlijke stoFfen FijnstoF geluid zoals Industrie en vervoerslawaai oF actuele

omgevingswaarden luchtkwaliteit waterkwaliteit bodemkwaliteitetc

beschikbaar te maken kan de initiatieFnemer inschatten welke ruimte er nog

beschikbaar is ten opzichte van plaFonds oF zoneringen Zo kan de

initiatieFnemerbepalen welke best beschikbare technieken BBT eventueel in

het ontwerp toegepast kunnen worden om het initiatieFte laten passen binnen

de nog beschikbare gebruiksruimte

E• Als in deze ruimte door de overheid ook inFormatie over al verstrekte

vergunningen digitaal beschikbaar wordt gesteld kan de initiatieFnemer direct

zien welk deel van de beschikbare planruimte reeds vergund is en welke ruimte

nog beschikbaar is voor de realisatie van initiatieven • Voor het publiek kunnen nieuwe diensten door de overheid aangeboden
worden Denk hierbij aan een weerbericht dat voor een gebied aangeeFt wat de

luchtkwaliteit voor een aantal componenten is wat het actuele oF verwachte

geluidsniveau is en wat de geurindex is Net zoais voor het weerbericht er een

onderliggend systeem is van metingen van temperatuur vochtigheid en

windsnelheid op een beperkt aantal locaties is er voor de actuele

leeFomgevingswaarde een onderliggend meetnet voor luchtkwaliteit

decibellen geur etc

Van model naar werkelljkheid actuele inFormatie over

milieubelasting

E

Het hierboven geschetste model is weliswaareen dynamisch model maar geeFt

geen actuele inFormatie over de leeFomgeving InFormatie over de Feitelijke
kwaliteit oF toestand van de leeFomgeving is eigenlijk nog maar beperkt
beschikbaar Door toepassing van sensortechnologie Internet oFThings kan

toestands oF situatiegebonden inFormatie over de leeFomgeving actueel en

mogelijk zelFs real time beschikbaar gesteld worden Dat maakt een scherpere blik

op de werkelljkheid mogelijk dan de nu vaak aFgeleide oF berekende werkelijkheid

op basis van modellen Immers veel gegevens zoals bijvoorbeeld
verkeersintensiteit en vertaling naar geluidsbelastirg zijn gebaseerd op oude

tellingen die m b v modellen worden vertaald naaremissie en immissies Met

sensoren iangs de kant van de weg kan die geluidsbelastirg natuurlijk ook gewoon
worden gemeten

E

• De actuele milieubelasting door bronnen kan worden vastgesteld doorde

inFormatie van bedrijven te ontsluiten die voorde belangrijkste emissies

beschikken over continue meetsystemen die als input voor een model kunnen

dienen Ditvergt natuurlijk vanuit de bedrijven het vertrouwen dat er op een

juiste manier met deze gegevens wordt omgegaan Dit kan een basis zijn om

gebiedsgericht zicht te krijgen op de Feitelijke milieudruk en huidige gebruik
van milieuruimte Dergelijke inFormatie kan ook een relevante basis voor

toezicht en handhaving zijn

• Tegenwoordig kan veel creatiever gebruik gemaakt worden van

inFormatiebronnen die bij allerharde partijen aanwezig zijn die meer en

Feitelijkere inFormatie op sommige onderwerpen kunnen bieden dan de

bronnen en modellen die de overheid nu gebruikt De gegevens van verkeer

Door toepassing van dergelijke technologieen oF door de huidige bestaande

meetnetten waar mogelijk door te ontwikkelen naar inFormatiesystemen ontstaat

de mogelijkheid om publieksvriendelijke toepassingen te ontwikkelen waarin

actuele inFormatie kan worden getoond Op basis van actuele gemeten waarden

ontstaan nieuwe mogelljkheden
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Op het gebied van de gezonde leeFomgeving in de stad is grote belangstelling en

betrokkenheid vanuit de samenleving Verschillende combinaties van bijvoorbeeld burgers

bedrijven en oF kennisinstellingen nemen maatschappelijke initiatieven vooreen gezonde

leeFomgeving

kunnen worden ontsloten door de gegevens oververkeersintensiteit zoals die

bijvoorbeeld op Coogle Maps worden getoond te voorzien van een

emissieFactor waarmee nietalleen op een meetpunt maar langs alle wegen een

indicatie kan worden gegeven van de actuele luchtkwaliteit Aangezien de

meeste grote vaartuigen voorzien zijn van transponders waarnnee hun

bewegingen kunnen worden gevolgd kan ook hier met een emissieFactor de

uitstoot continu worden gemonitord In theorie kan met gegevens over lading
van vrachtauto’s en schepen ook inziciit worden geboden in een actueel

veiligheidsrisico per locatie

Sensornet

E
In 2003 hebben omwonenden van Schiphol stichting Celuidsnet opgericht om in de behoeFte

te voorzien aan transparante geluidgegevens op locaties rondom Schiphol Celuidsnet is

gestart met een netwerk van meetpunten voor vliegtuiggeluid Eerst rond Schiphol later ook

in Limburg luchthavens Maastricht Bierset en bij de AWACS NATO basis in Geilenkirchen

Behalve vliegtuiggeluid worden tegenwoordig ook anderegeluiden gemeten industrie

evenementen motorsport spoor en weggeluid

•

Op een vergelijkbare manier kan de overheid inzicht krijgen in de wijze waarop
het veranderen oF opleggen van nieuwe regels oF het verlenen van

vergunningen voor de inrichting en het gebruik van de leeFomgeving gaat

uitpakken Door de impact hiervan in een vroeg stadium inzichtelijk te maken

kunnen negatieve eFFecten en uitwerkingen voor verschillende partijen zoveel

mogelijk voorkomen worden De verbeterde inFormatiepositie geeFt zo ook

input voor een beter geFundeerd beleid data analyse als input voor

beleidsontwikkeling en beslissingen Een meerjarige dataverzameling zal er

voor zorgen dat voorspellingen van betere kwaliteit worden omdater minder

ruis aanwezig is

E

In 2006 werd de stichting een bedriJFen sinds 2010 is het een dochteronderneming van

ingenieursbureau DGMR De maatschappelijke doelstelling om heldere inFormatie te leveren

vanuit betrouwbare metingen voorde woon en werk omgeving is behouden gebleven Deze

komt ook tot uiting in het sponsoren van de Nederlandse Stichting Geluidshinderen de

Gouden Decibel een prijs vooroverheden organisaties bedrijven en personen die een

bijzondere inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen
Behalve geluid worden erook ultra FiJnstoF weersomstandigheden trillingen en steeds

meer andere dingen gemeten sensornet nl 2017

E

Making Sense• Als bedrijven structureel en periodiek bereid zijn inzage te geven in hun

milieuprestatie door gemeten emissies transparent te delen kan natuurlijk
veel scherper zichtgekregen worden opde milieubelasting niet alleen per

bedriJF maar ook per gebied De vraag is dan oF het denken over milieu

inFormatie in brede zin niet breder gezien moet worden dan alleen een rol en

verantwoordelijkheid van de overheid maar dat we eigenlijk toe zouden willen

naareen platform voorde leeFomgeving een soort marktplaats achtige

benadering waarin meerdere partijen hun inFormatiesets modeiien algoritmen
etc beschikbaar stellen vooranderen die daarmee verschillende

inFormatiebehoeFten kunnen invuUen

Het Europese programma Making Sense stelt via pilots buurtbewoners in staat zelf de

luchtkwaliteit te meten in hun eigen achtertuin straat oF buurt De Waag Society heeFt in het

kader van dit programma in samenwerking met GGD Amsterdam hetKNMi het Long Ponds

UniversiteitWageningen en ECN Nederland het programma Urban AirQ opgezet Hierin

stellen burgers zelFvragen over luchtkwaliteit meten ze samen met experts de

luchtkwaliteit en worden ze betrokken bij de verwerking van de data Het is een experiment
om te kunnen bepalen wat de kwaliteit is van de data van deze sensors en hoe experts en

buurtbewoners kunnen samenwerken om de kwaliteit van leven in kaart te brengen en

mogelijk te verbeteren Waag Society 2016
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Virtueel en digttaal inspecterenWT
\

7

\
De invoering van de Omgevingswet zal een verdere impuls geven aan de al eerder

in gang gazette trend naar deregulering op het gebied van de fysieke

leefomgeving Steeds meer activiteiten gaan onder de algemene regels vallen

Expliciete toestemming vooraF door middel van een vergunning geldt alleen nog

maar voor bijzondere en complexe situaties De keerzijde daarvan is datde nadruk

daarmee steeds meer op toezicht en handhaving oFtewel de controle achteraF

komt te liggen TerwijI relevante inFormatie over aangepaste activiteiten

inrichtingen oF objecten niet meer via de vergunningaanvraag bij de overheid

terechtkomen De inFormatiepositie van de toezichthouder verandert hierdoor

Waar inFormatie over veranderingen in de leeFomgeving zo nog in de

inFormatiehuishouding van de overheid terecht kwamen en beschikbaar zijn in de

stabiele gegevensverzamelingen zoals bijvoorbeeld in plannen vergunningen en

basisregistraties zal daarnaast in de toekomst het actuele beeld overde inrichting
van delen van de leeFomgeving ook dynamisch en situationeel verkregen moeten

worden
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De technologische ontwikkelingen maken het mogelijkom veel sneller digitaal een

beeld op te bouwen van de Fysieke leeFomgeving vanuit verschillende invalshoeken

Het inwinnen van data wordt zo steeds makkelijker

y

■^1
a

m
Niet alleen kan de via sensoren realtime beschikbare inFormatie ook voor het

toezicht relevant zijn Ook met behulp van drones kunnen toezichthouders zich

sneller een beeld vormen en zo bijvoorbeeld gebieds oF objectinspecties sneller

uitvoeren Met name locaties en objecten die moeilijk toegankelijk oF bereikbaar

zijn kunnen zo veel sneller geinspecteerd worden
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STEEDS MEER OMCEVINGSDIENSTEN AAN DE DRONE

De Omgevingsdienst Regio Arnhem ODR ^ gebruiktvanaFdit najaareendroneom toezicht te

houden vanuit de lucht Eerderging onder meer de Omgevingsdienst Midden HoUand de

Arnhemmers al met de inzet van drones voor

Snetter en predeier

Een drone meet sneller beter en preciezer Onder het apparaat dat ODRAgaat gebruiken zit een

normale en een warmtebeeld camera geplaatst waarmee foto en videobeeld kan worden gemaakt
Doorde beelden met gps posities op te slaan kunnenze later worden gebruikt voor uiteenlopende

berekeningen Ook worden geeft een woordvoerder van Midden HoUand aan veranderingen in

bijvoorbeeld de bij een bedrijt opgeslagen hoeveelheid aFval door vergelijking van luchtFoto s in e^n

keerduidelijk

Luchtmonsters

Met de warmtebeelden die de drone maakt kan ook eventuele broei in een berg aFval worden

gesignaleerd waardoor tijdig kan worden opgetreden Ook kan een drone luchtmonsters dicht bij
een bron nemen wat medewerkers van de omgevingsdienst het klimmen in een Fabriekspijp

bespaart Veiligeren eFFicienter stelt Coen Jurcka van ODRA

Privacy

De inzet van drones is in Nederland aan strikte privacyvoorschriFten en veiligheidsregels gebonden

Wemogen nietoveral vliegen zegt Christian Kokvan deODRA Eerst moeten wezorgen voorde

benodigde vergunningen en ontheFFingen Vervolgens maken we voor elke vlucht een vluchtplan
Daarin melden we watwe willenonderzoeken enwaar we willen vliegen We gaan pasde lucht in als

uit het vluchtplan blijkt dat de vlucht veilig uitgevoerd kan worden Om de privacy te waarborgen
heeFt ODRA een Privacy Impact Assessment opgesteld

Nuttig hutpmiddel

Ook de Omgevingsdienst Rivierenland is zich aan het buigen overde inzet van drones Het is een

nuttig hutpmiddel’ zegt hooFd toezicht Martin Groeneveld HiJ deed er eerder al ervaring mee op bij
de gemeente Lelystad Zo controleerden we onder meer het grondverzet van aannemers Dat kon

nog weleens aFwiJken van de gemaakte aFspraken Volgens Groeneveld zouje met
inFraroodcamera s ook ondermijning eerder aan het licht kunnen brengen

Opstartkosten

Een nadeel van drones vormen de hoge opstartkosten die ermee zijn gemoeid Niet alleen moet het

apparaat zelF worden aangeschaFt ook dient een aantal personeelsleden binnen de

omgevingsdienst in het gebruik te worden getraind Dat moetje niet onderschatten het is een

serieuze opleiding stelt Groeneveld Toch verwacht hij dat Rivierenland uiteindelijkook tot de

aanschaF van droneszalovergaan

Bron Binnenlands Bestuur 7 augustus 2020
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■ Daarnaast kan een drone ook data inwinnen over de omgeving de zogeheten

point clouds waarmee snel 3D modellen gegenereerd kunnen worden Op deze

manier ontstaat de mogelijkheid om de realtime beschikbare gegevens

gecombineerd metde beschikbare gegevens in planner vergunningen

registraties regels etc een digitale kopie oF digital twin van complete gebieden
te maken Op basis van deze gegevens kan een virtjele wereld gecreeerd
worden waarin de toezichthouder vanuit zijn werkplek met een VR bril zijn

werkgebied oF het te inspecteren object kan raadplegen op basis van actuele

gegevens Zo kan de toezichthouder zicht krijgen op de situatie en

aandachtspunten of risico s vooraFgaand aan het inspectiebezoek

opleveren waarmee toekomstige incidenten te voorspellen zijn De kennis en

inzichten die we op deze manier kunnen vergaren helpen ons ook weer om ons

toezicht eFFectiever te richten

GedragsbeYnvloeding als nalevingsinstrument inzetten

EEfFectief toezicht houden is meer dan alleen inspecteren Als toezichthouder willen

we bij onze inspecties de kennis uit de gedrags communicatie

datawetenschappen en de communicatie steeds vaker toepassen in onze

interventiemix Zo zetten we bijvoorbeeld in op de uitvoering van onderzoek naar

de veiligheidscultuur binnen bedrijven waarmee we risicogerichter kunnen

inspecteren Door Fiet inzetten van gedragsbeinvloeding om de naleving door

bedrijven te verbeteren willen we het toezicht en handhaving slimmer en

eFFectiever maken

• Maar ook tijdens het inspectiebezoek kan relevante inFormatie beschikbaar

gemaakt worden om snel zicht te krijgen op mogelijke zaken die aandacht

verdienen Zo kan met augmented reality toepassingen die beschikbare

inFormatie in een virtuele laag overde werkelijkheid been projecteren de

toezichthouder in staat gesteld worden om snel mogelijk niet toegestane

veranderingen in de Fysieke omgeving op te sporen

E

Als DCMR hebben we in 2018 het ToezichtsLab ingericht waarin

toezichtspecialisten gedragswetenschappers gedragscommunicatiedeskundigen
data analisten en datascientists samenwerken aan toezichtsuitdagingen Dit team

ontwerpt en test samen met de inspecteurs gerichte tools en instrumenten om

gedrag van bedrijven te begrijpen en te bei nvloeden In de ALV van

OmgevingsdienstNL zijn data analyse gedragsbeinvloeding en efFectmeting

speerpunten bij de modernisering van VTH

E

Inspectieresultaten als data beschikbaar hebben

De uitkomsten van inspecties worden vastgeiegd in inspectierapporten Daar waar

de inspectiefrequentie hoog is beschikken we daarmee over veel inFormatie over

naleving en regelovertreding Maar de inspectierapporten met uitgebreide

bevindingen op welke normen en onderwerpen nu overtredingen zijn

geconstateerd bieden vaak geen toegankelijke basis voor makkelijk te verkrijgen
inzicht Ook hier vormen papier en de ongestructureerde manier van vastlegging
een belemmering voor het verkrijgen van kennis en inzicht over de aard van

overtredingen die inzicht kan geven in de meest passende manier van

toezichthouden De ontwikkeling naar digitale inspectielijsten en een

gestructureerde vastlegging van bevindingen bieden een basis om te zien oF er

patronen te ontdekken zijn in die overtredingen En oF die patronen een model

Digitaal handhaven

In situaties waarin gevaar op nadelige situaties ontstaan voor de leefomgeving
doordat in strijd met regels en normen wordt gehandeld door burgers oF bedrijven
is de toezichthouder voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen van

omwonenden oF belanghebbenden om hier zicht op te krijgen Op het moment dat

actuele inFormatie overde toestand van verschillende omgevingswaarden bijna
real time beschikbaar komt voor de overheid en deze inFormatie voldoet aan
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E noses vooreen veilige havenbruikbare kwaliteitsnormen ontstaat de mogelijkheid om direct te handhaven

Metingen aFkomstig van sensoren die actuele inFormatie over bijvoorbeeld FijnstoF

trillingen en geluidsniveaus beschikbaar maker op locaties geven direct een beeld

waar de normen overschreden worden Hierop kan de toezicFithouder direct actie

ondernemen onderzoek instellen en als dat nodig blijkt ook sneller

handhavingsmaatregelen nemen

In de haven van Rotterdam wordt gewerkt met allerlei stoFFen die onbedoeld kunnen

vrijkomen Sommige gassen zijn gevaarlijk oF hinderlijk en niet alle gassen zijn waarneembaar

voor menselijke zintuigen Een e nose elektronische neus is hier wel toe in staat en reageert

op veranderingen in de luchtsamenstelling De Rotterdamse haven heeFt een unieke

aaneenschakeling van e noses het we nose netwerk Bedrijven gemeenten en de

milieudienst kunnen zo sneller inspelen op het vrijkomen van hinderlijke oFgevaarliJke

gassen Momenteel telt de haven 250 elektronische neuzen Het we nose netwerk levert een

belangrijke bijdrage aan een gezonde aantrekkelijke en veilige haven en omgeving

E

EFFectiever planner en programmeren van toezicht en handhaving

Uitdaging voor toezichthouders is om met de aanwezige capaciteit zo eFFectieF

mogelijk invulling te geven aan de naleving door burgers en bedrijven Vissen waar

de viszit is de uitspraak diede uitdaging aangeeFt dat toezichthouders hun

capaciteit zo moeten inzetten dat deze zo eFFectieF mogelijk is InFormatie waarmee

indicaties aFgeleid kunnen worden waar aandacht op gevestigd moet worden oF

risico s op niet naleven van de regels bestaan zijn nu maar beperkt voorhanden

Een e nose is een combinatie van sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling
waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale serverstuurt Het we

nose netwerk wordt door het HavenbedriJFaangeboden als service aan het bedrijFsleven om

geurhinder eFFectieF te bestrijden en het vrijkomen van gevaarlijke stoFFen vroegtijdig te

signaleren

E

DCMR Milieudienst Rijnmond gebruikt het netwerk voor het bewaken van de

omgevingskwaliteit De meldkamervan de DCMR houdt alle e noses in de gaten Wanneer

veranderingen in de luchtsamenstelling worden waargenomen onderzoekt de meldkamer de

oorzaak Bijvoorbeeld door een locatiebezoek Is de oorzaak bekend dan kan het bedriJF

maatregelen treffen en wordt indien nodig de omgeving geinFormeerd

Op het moment dat door digitate innovaties inFormatie over de inrichting en

toestand van de leeFomgeving beschikbaar komt waarmee zicht ontstaat op waar

wel en niet sprake is dat binnen de regels en normen wordt gehandeld dan schept
dat kansen om het toezicht te verbeteren Dat biedtde mogelijkheid voor de

toezichthouder om veel gerichter inspecties te plannen en uit te voeren Door deze

data over langere tijdsperioden te registreren en met behulp van big data

technieken naar trends en patronen te speuren kan waardevolle inFormatie

beschikbaar komen om risicoproFielen te ontwikkelen Hiermee kan de

programmering van toezicht en handhaving de prioriteiten het type bedrijven oF

welke regio s verder geproFessionaliseerd worden

E
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Zelfregulering notie van voldoende naleving moeten redeneren Zolang de emissiestroom maar

overeen bepaalde tijdsperiode binnen een bepaalde bandbreedte blijft

Door als overheid aan te sluiten bij de digitalisering die in de maatschappij en

binnen bet bedrijfsleven voortschrijdt ontstaan op termijn wellicht mogelijkheden
om in dit verband te werken aan ketenomkering Daar waar het risico op een

nalevingstekort groot is voor zowel de leeFomgeving ais de initiatieFnemerzelF de

vergunning is vaak te zlen als een license to operate waarbij ingrepen door het

bevoegd gezag grote consequenties kunnen hebben voor de bedrijFscontinui teit

en de nalevingsbereidheid groot is kunnen bedrijven inFormatie die inzicht geeFt in

de mate van naleving openstellen aan de toezichthouder

Van ad hoc naar continu toezicht

Op het moment dat bedrijven bereid zijn permanent inzicht te geven in hun

milieuprestaties vanuithun bedriJFsmanagementsystemen ontstaan kansen om

het toezicht te vernieuwen Er ontstaan dan mogelijkheden om naar een vorm van

continu toezicht te gaan Het huidige toezicht is vooral te karakteriseren als

steekproeFsgewijs controleren Op basis van kennis ervaring en beschikbare

inFormatie maken we risico inschattingen die de basis vormen waar we onze

inspectiecapaciteit op inzetten We kunnen niet alles controleren dus zoeken we

naar een zo eFFectieF mogelijke inzetvan onze inspecteurs in de hoop zo de

grootste kans op het vinden van overtredingen en niet naleving op te sporen

E

EHiervoor is al beschreven dat met name grotere en complexe bedrijven door de

Voortschrijdende digitalisering vaak al beschikken over actuele inFormatie over de

inrich ting van hun bedriJF assetmanagement en de borging gericht op hetvoldoen

aan wet en regelgeving compliance management Dit is allemaal inFormatie die

Feitelijkiets zegtover de naleving van verplichtingen die uit regelgeving
voortvloeien door het bedriJF InFormatie die vanuit het perspectieF van toezicht en

handhaving interessant is Door deze inFormatie gecontroleerd en binnen

aFgesproken kaders open te stellen voor toezichthouders kan digitaal een beeld

gevormd worden van de staat van de naleving door het bedriJF Zo kunnen nieuwe

toezichtsarrangementen tussen bedriJFen toezichthouder gevormd worden

Dat leidt tegelijkertijd tot een paradox doordat onze steekproeven binnen

branches en sectoren door deze risico gebaseerde werkwijze geen representatieF
beeld geven geen a selecte steekproeF vormen kunnen we uit onze

inspectieresultaten geen representatieF beeld over de naleving binnen een branche

oF sector herleiden Op het moment dat genoeg bedrijven binnen een branche

permanent hun milieuprestaties digitaal beschikbaarstellen is er statistisch gezien
een basis voorhanden om per branche een naleeFmonitor te ontwikkelen waarmee

trends in het verbeteren oF aFnemen van de naleving inzichtelijk worden Dat geeFt
de toezichthouder meer inzicht waar de Focus van inspecties gelegd kan worden om

verbetering van naleving te bereiken

E

Dit vraagt overigens wel een herijking van de nu vaak heersende principes waarop
de relatie tussen toezichthouder en degene die onder toezicht staat gebaseerd is

Daarin is meet ruimte voor vertrouwen tenzij nodig om dit mogelijk te maken van

beide kan ten Op het moment dat een bedriJF uiteindelijk realtime inzicht geeFt in

de Feitelijke emissiewaarden van gevaarlijke stoFFen moet dit niet het karakter van

oFeen vorm van digitale trajectcontrole krijgen Het is niet de bedoeling dat biJ de

minste spike in de emissiewaarden boven gestelde grenzen de toezichthouder op

de stoep staat om te handhaven De toezichthouder zal niet meer de Focus moeten

leggen op het overtreden van een emissiegrenswaarde maar veel meer vanuit de
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Op weg naar een toekomstvisle

i^PBloemen plukken^aifde ^nd
van hetravijn’ ^ ^^ ’ ^ ^

f

K
Met dit document willen we als DCMR onze bijdrage leveren aan de vernieuwing
van de VTH uitvoeringspraktijk Een uitvoeringspraktijk waarbij veel partijen
betrokken zijn De staatssecretaris van InFrastructuur en Waterstaat vraagt daarom

als stelselverantwoordelijke naast de verbeteringsopgave voor de uitvoering van

VTH taken die met de decentrale partners is ingezet een onaFhankelijke commissie

advies over het VTH stelsel Uitgangspunt is om te zorgen voor een VTH stelsel dat

toekomstbestendig is om een schone en veilige leeFomgeving te borgen in relatie

tot de grote uitdagingen Met de ideeen voorstellen en op onderdelen zelFs al

concreet in gang gezette initiatieven willen we als DCMR in samenwerking met de

betrokken partijen onssteentje bijdragen Om zo te kunnen komen tot een

gezamenlijke toekomstvisie voor de VTH uitvoeringspraktijk

1 V I 4

■f
4

i

fr

\

i

1fvV In dat proces zal het nodig zijn om creatieve nieuwe en inspirerende ideeen te

verkennen Ideeen die kunnen leiden tot innovatieve nieuwe oplossingen en

vergezichten Dat vereist om buiten de gebaande paden te durven denken en doen

Maar ook om risico s te durven nemen om het onbekende te betreden en te

onderzoeken wat zou kunnen werken en wat niet Immers de mooiste bloemen

bloeien aan de rand van het ravijn
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lid Beckerman Kinderen vervuilde

ucht longziekte

Overal voldaan aan grenswaarde
SLA beoogt verbetering

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over17 jun

2021

vragen over ziek

worden door

luchtvervuiling

Stas lenW

ziek worden door luchtvervuiling pdf

Vragen over het bericht

dat inwoners rond Tata

Steel Umuiden vaker

ziek zijn

Van Esch

PvdD

Welke extra medische

ondersteuning kan

verwacht worden

Probleem serieus

opgepakt

Verhouding Provincie

NH en ILT

SLA beoogt verbetering

zorgkostenverzekering keert uit bij
medische noodzakelijke

zorgverlening BBT naleven BG en

TS zijn aan zet inderdaad

gebruikelijk om bij de

verspreidingsberekeningen ten

behoeve van

luchtkwaliteitsrapporten niet

reguliere emissiesten gevolge van

ongewone voorvallen nietmeete

nemen Tweemaal beroep ILT over

NOx emissle

Detail 2021D24045 | Tweede Kamer der Staten17 jun

2021

Minister VWS en

StaslenW Generaal

Vragen over het bericht

«Tata

Steel overtreedt

opnieuw milieuregels

loost zonder

vergunning kwikin het

riool

ODIMZKG geeft aan dat

gegevens doorTS

moeten worden

gecompleteerd

Kwiklozing

Voigt als aanscherping van ZZS

beleid Meetgegevens zijn

opgevraagd en ter beoordeling bij
BG Bij vergunningsaanvraag was

kwikconcentratie zo laag om geen

voorschriften op te nemen Geen

gevaar voor omwonenden en

natuur

Detail 2Q21D16530 I Tweede Kamer der Staten6 mei

2021

Hagen en

Tjeerd de

Groot {beiden
D66

Minister

en Stas lenW Generaal
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Schriftelijke
antwoorden opvragen

gesteld tijdens de

eerste termijn van de

begrotingsbehandeling
van het Ministerie van

Infrastructuuren

Waterstaat{35570 XII}

op 18 november 2020

Kan de

staatssecretaris

toezeggen samen met

de provincies nog

eens heel goed naar

de vergunningen te

kijken rondom TATA

steel en grafietregen
Kan de

Staatssecretaris alle

lopende en afgeronde
onderzoeken wat

betreft Tata Steel bij

elkaar leggen en

ingrijpen De situatie

is onacceptabel en

niet meer overte

laten aan het lokaal

bevoegd gezag Is de

staatssecretaris

hiertoe bereid

omgevingsdienst wil inzet op

toezicht te intensiveren en de

aanpassing en actualisatie van de

vergunningen waar mogelijkte

versnellen RRK onderzoek SLA

PNHisBG ODNZKG heeft

uitvoerprogramma VTH Tata Steel

2020 2022

Detail 2020D46897 I Tweede Kamer der Staten18 nov

2020

Eijs J M van

D66 La^in C

Stas lenW

Generaal

SP

het verzoek van het lid

Van der Lee gedaan

tijdens de Regeling van

Werkzaamheden van

29 September 2020

over het bericht dat

Tata Nederland corona

steun ontvangt terwiJI
er miljarden naarTata

India verdwijnen

Van der Lee

GroenLinks

Winstbelasting In

Nederland betaald en

In hoeverre erin

Nederland

daadwerkelijk ook

geinvesteerd Is door

het bedrijf

opgrond van artlkel 67 van de

Algemene wet inzake

rijksbelastingen AWR niet In kan

gaan op de fiscale positie van een

individuele belastingplichtige In

de Jaarrekeningen van Tata

Steel Nederland B V wordt

gerapporteerd overde

investeringen die hier

in Nederland verricht zijn

Detail 2020D43786 I Tweede Kamer der Staten29 sep mlnlster EZK

Generaal20
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Vragen over het

bericht wMiljarden

vliegen weg bij Tatas

Moorlag en

Nijboer

{beiden PvdA

Opgrond van artikel 67 van de

Algemene wet inzake

rijksbelastingen AWR

kan ik niet ingaan op de fiscale

positie van een individuele

belastingplichtige Geen

aanfeiding voorinterventie

Investering van 3^7 midsinds

overname Geen reden tot

aanpassing van het Nederlandse

vennootschapsrecht

Detail 2Q20D43764 I Tweede Kamer der Staten3 nov Minlster EZK en

Stas Fin

Periode van 8 jaar

geen betaling

ve nnootscha pbe lasti n

g Oproep tot

ingrijpen op

onbehoorlijk bestuur

Bedreigde continuTteit

TS Regelgeving tegen

geld wegsluizen

Generaal20

293261 0078



Terugmelding overleg S lenW inzake Tatasteel

19 11 2020

Voorbespreking overleg provincie

Het overleg met de provincie wordt voorbesproken
De vraag van de provincie was help ons Dat doen we en daarom ligt dit plan er nu

Van belang is om afspraken te maken over herhaling van het depositieonderzoek

Voorbespreking overleg TSN

Er wordt aangegeven dat we dinsdag in het overleg drie zaken moeten benadrukken de

versnelling van de DeNOX de monitoring van de Roadmap en het beschikbaar stellen van data

voor de second opinion op het Roland Berger rapport

Plan van aanpak en Kamerbrief

De Stas is heel enthousiast over het PvA

We moeten nog wat strakker opschrijven wat we hebben gedaan en wat we gaan doen Er is

nog niet genoeg aangezet wat er allemaal al gebeurt Met andere woorden we mogen het nog

wat meer verkopen De acties mogen er wat explicieter in En duidelijk mag worden dat er

echt meters zijn gemaakt
Het stukje over de wettelijke mogelijkheden 3 5^ is nu wel heel abstract Daar kan een

voorbeeld bij en we kunnen iets concreter maken welke stappen er nog worden gezet
De inleiding van het huidige PvA bevat de contouren van een Kamerbrief

De Stas wil eventueel meetekenen met de brief van EZK als EZK dat wil Los daarvan wil hij
een eigen Kamerbrief waarin hij het plan kan positioneren Hij vindt het belangrijk omdat de

brief van EZK vooral gericht is invulling geven aan de duurzaamheidsopgave van TSN Het

lenW plan is echt een ander product wat gaat over het handhaven van milieuvereisten Dat

vereist een ander type brief
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TATA STEEL TATA

Aan de staatssecretaris van Infrastructuur Milieu

Hare excellentie mevrouw drs S van Veidhoven

van der Meer

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

10 december 2020

Subject Tata Steel Nederland Roadmap
Our reference

^ ^^20201210

Your reference

Date

Geachte mevrouw Van Veidhoven

Op 8 december jl heeftTata Steel Nederland aangekondigd extra maatregelen te

nemen om onze milieuprestatie te verbeteren en de overlast voor onze omgeving
verder te verminderen Het pakket genaamd ‘Roadmap

’

bestaat uit nieuwe

maatregelen en een versnelling van eerdere projecten uit de Roadmap 2030’ die vorig

jaar is gepresenteerd Concreet wordt er € 300 miljoen euro geTnvesteerd De

uitvoering van ‘Roadmap
’

start per direct Hierover zijn wij inmiddels in contact

getreden met de provincie Noord Holland

Roadmap
’

past in het Programma Tata Steel 2030 2050 dat vorige maand werd

gepresenteerd door gedeputeerde Jeroen Olthof Wij intensiveren met de Roadmap
’

onze inspanningen en zullen ook bovenwettelijke maatregelen treffen

Een belangrijke pijler onder ‘Roadmap
’

is de realisatie van een DeNOx installatie bij
de Pelletfabriek waardoor de uitstoot drastisch zal verminderen Ook dit is onderdeel

van overleg met de provincie om alle voordelen van minder stikstof uitstoot binnen en

buiten het terrein van de fabriek in IJmuiden zelfs voor andere delen van Nederland

optimaal te benutten Naast het verminderen van stikstof NOx wordt ook de uitstoot

van fijnstof en zware metalen sterk gereduceerd

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te vragen tijdens de Milieuraad van

17 december aanstaande aandacht te vragen voor een ‘European Green Deal for

Steel’ Bijgevoegd vindt u de korte versie van het ‘paper’ van Eurofer de Europese

strip Mainland Europe
Locatie 3H17 • Wenckebachstraat 1 • Vetsen Noord

T 31 0 251 49 6321 •

Tata Steel IJmuiden 6 V • Postbus 10 000 • 1970 CA IJmuiden • K v K nummer 34 040 331

l@latasteeleurope com5 1 2e

293390 0083



Tata Steel Page 2

branchevereniging voor staalproducenten dat wij van harte ondersteunen’ Het is

mede geent op het Duitse staalactieplan^ dat deze zomer is gepubliceerd

Wij maken serieus werk van de ambitie om in 2050 C02 neutraal te zijn De route die

wij volgen begint met Carbon Capture and Storage en Usage richting 2030 om

vervolgens de stap naar staal maken met waterstof in te zetten Recent hebben wij
daarom de bouw van de grootste CO2 capture plant ter wereld aangekondigd

^

Hiervoor loopt onder andere een aanvraag bij het EU Innovatiefonds Ook richten wij
onze plannen op grotere inzet van schroot uit recycling en op onze nieuwe technologie
Hlsarna

Dat neemt niet weg dat het realiseren van deze ambities heel veel technologische en

financiele risico s met zich meebrengt Het is in dat kader essentieel dat Europees en

Nederlands beleid zodanig wordt ingericht dat een bedrijf als het onze kan blijven
concurreren met staalbedrijven van buiten de EU die niet vergelijkbare kosten hebben

De ‘Green Deal for Steel bevat daarvoor een beleidskader

Graag zou ik u willen uit nodigen voor een persoonlijk gesprek om nader met u te

spreken over onze Roadmap en over een beleidskader dat de noodzakelijke transitie

steunt en tegelijkertijd waarborgt dat wij kunnen blijven concurreren met niet Europese

bedrijven die niet of nog niet vergelijkbare stappen zetten

Indien u daarmee instemt zou ik willen verzoeken om uw staf contact op te laten

nemen met

5 1 2e

5 1 2e ■

van Tata Steel Nederland5 1 2e

@tatasteeleurope com 0031 5 1 2e

Een gesprek op korte termijn zou ook goed passen in het kader van de concrete

gesprekken die wij met de minister van Economische Zaken en Klimaat hebben over

onze decarbonisatie agenda voor 2030 2050

Met vriendelijke groet
Tata Steel Nederland

5 1 2e

5 1 2e

1 De uitgebreide versie is te vinden op https www eurofer eu publications position papers a green deal

on steel update
^
http5 www bmwi de Redaktion DE Publikationen Wirtschaft handlungskonzept stahl html

^
https www tatasteel nl nl nieuws Tata Steel heeft plannen voor grootste C02 afvanginstallatie ter

wereld

293390 0083



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

Datum

26 januari 2021

gespreksnota Kenmerk

IenW BSK 2Q21 17105

Gesprek tussen lenW EZK Bas van t WouQ en PNH Jeroen Olthof

Datum 4 februari van 14 00 14 30 uur

Onderwerp draagviak voor Gezameniijke werkgroep Tata Steel

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het overleg is een gesprek wat afgelopen november heeft

plaatsgevonden tussen minister Eric Wiebes de IJmondgemeenten en de

provincie Noord Holland De deelnemende partijen hebben hierbij o a

toegezegd op ambtelijk niveau te zullen starten met een verkenning welke

bevoegde gezagen en departementen op ivelke ivijze gelieerd zijn aan het

dossier Tata Steel en hoe onderling de verbindingen lopen Bij deze verkenning

zijn vanuitlenW dedirecties OenM en DICE aangesloten

Het doel is tijdens het overleg kennis te nemen van het voornemen tot

oprichten van een brede overlegstructuur in de vorm een Gezameniijke

werkgroep Tata Steel Dit biedt u lenW de volgende voordelen

• Het inzichtelijk maken van verbindingen tussen alle partijen
• Het zicht houden op de strategisch positie van de betrokken partijen
• Het tijdig kunnen signaleren van nieuwe ontwikkelingen bij EZK die

van invioed zijn op milieudoelstellingen lenW

• Het opvangen van signalen m b t wet en regelgeving ook in relatie

tot het SLA

Resultaten

De provincie Noord Holland geeft aan het concept Gezameniijke werkgroep
Tata Steel zie bijiage te willen bespreken en vraagtvooral om commitment

zodat een verdere verkenning en uitwerking kan plaatsvinden

Uw bijdrage
Het op 21 januari jl door de provincie Noord Holland gedeelde concept van het

document Gezameniijke werkgroep Tata Steel is op hoofdlijnen een goed

uitgangspunt voor een overlegstructuur waaraan u zich kunt committeren

lenW is positief over een brede samenwerking om de milieudoelen voor Tata te

realiseren Wei zijn er een aantal aspecten waar in de verdere uitwerking van

deze samenwerking aandacht voor noodzakelijk is Het gaat om aandacht voor
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De verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden lenW is

verantwoordelijk voor landelijke regelgeving De provincie is bevoegd
gezag en daamnee verantwoordeiijke voor vergunningveriening
toezicht en handhaving In de v^erkgroep moeten deze roiien

gescheiden biijven
Het aanpassen van regeigeving vanuit het Rijk vindt op nationaai

niveau plaats en is niet specifiek gericht op Tata Steel Deze nuance

komt onvoldoende tot uiting in het voorliggende concept lenW is

uiteraard vi el voonstander van het verbeteren van wet en regelgeving
waar nodig en mogelijk op basis van concrete voorstellen Ook dit

dient nog vender uitgewerkt te iworden

1

2

Uw counterparts
Aan het gesprek nemen deel de minister Bas van t Wout van EZK en

gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord Holland Namens lenW

sluit aan bij het gesprek
Zowel EZK als de provincie Noord Holland vinden dat samenwerking op het

dossier Tata Steel belangrijk is v^aarbij behoefte is het hele palet aan rollen en

opgaven op tafel te hebben In het kader van het SLA is het in belang van

lenW dat de leefbaarheid in de IJmond verbeterd

5 1 2e

Politieke context

Tata Steel is al lange tijd onderde aandacht bij verschillende bewindspersonen
O a de recente ontwikkelingen rondom de Pelletfabriek hebben de behoefte

om samen te werken op het dossier Tata Steel in een stroomversnelling

gebracht De Provincie Noord Holland heeft het voornemen om Tata Steel de

verplichting op te leggen tot het toepassen van een DeNOx installatie

waarmee de uitstoot van stikstofdioxiden door het bedrijf afneemt

Kernpunten dossier

• De PNH wil graag samenwerken op het dossier Tata Steel Hiervoor is

het document Gezamenlijke werkgroep Tata Steel opgesteld
• De PNH vraagt om commitment zodat een verdere verkenning en

uitwerking kan plaatsvinden van de samenwerking
• EZK zal zich committeren aan de werkgroep
• In kader van het SLA is het ook in uw belang dat de leefbaarheid in de

IJmond verbeterd

• Samenwerking kan integrale aanpak vanuit klimaat stikstof en

luchtkwaliteitsbeleid versterken

Risico

Het is van belang dat taken en verantwoordelijkheden goed zijn beschreven

de provincie staat aan de lat voor de vergunningveriening en hand having

waarbij lenW wetgevende taak heeft

Er is een risico op precedentwerking door als lenW aan te sluiten bij de

werkgroep ook andere provincies hebben te maken met grote emittenten

waarbij soortgelijke problematiek speelt
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Toelichting
De meerwaarde van het leggen van verbindingen tussen partijen wordt o a

inzichtelijk bij de aanscherping op basis van BBT conclusies van de

vergunningen bij de Pelletfabriek door de ODNZKG Hierdoor moet Tata Steel

maatregelen treffen waardoor substantieel minder stikstofoxiden NOx worden

uitgestoten Eerder was dit door Tata Steel als een BBT maatregel
aangemerkt waarvoor subsidie^ kon worden aangevraagd bij EZK Deze route

is nu afgesloten^ wat direct inzichtelijk is gemaakt door de interde partemen tale

aanpak

5 1 2e
[OenMj en I 5 C1K2e DICE

5 1 2e

^
Een substantieel bedrag van de 150 miljoen euro die moet worden geinvesteerd bij de

Pelletfabriek zou gesubsidieerd kunnen worden aangemerkt als BBT Nu BBT wordt

opgelegd gaat het hooguit om een aantal miljoen euro

^
Verwacht wordt dat Tata Steel niet in bezwaar zal gaan tegen de aangescherpte

vergunning
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