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Beantwoording Kamervragen kooksfabrieken 2 

 

Aanleiding 
De Kamerleden Bouchallikh, Kröger (beiden GroenLinks), Van Esch en Teunissen 
(beiden PvdD) hebben op 3 februari 2023 vragen gesteld over het bericht 
‘Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt 
vanaf eerste dag 'aan alle kanten'1 

Kernpunten 
• Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen zijn in het kort de rollen en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van de taken op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geschetst. 

• De mogelijke constructiefouten waarover wordt gesproken in de uitzending 
van EénVandaag worden momenteel door de OD NZKG onderzocht. De eerste 
resultaten van het onderzoek verwacht de OD NZKG vóór april 2023. 

• De leeftijd van de fabriek is in zijn algemeenheid geen reden voor het in- of 
uit bedrijf nemen van een fabriek. Zolang een fabriek aan wet- en regelgeving 
voldoet - en daarmee aan de vergunning(en)- kan Tata Steel er voor kiezen 
een fabriek in bedrijf te laten. 

 

Krachtenveld 
• Naar aanleiding van bovengenoemd Éénvandaag-artikel is er veel politieke 

aandacht geweest. In de Provinciale Staten van Noord-Holland is dit 
onderwerp uitgebreid aan de orde geweest, waarbij vragen zijn gesteld die 
vergelijkbaar zijn met de schriftelijke vragen. Daarnaast is het onderwerp 
aangemeld (maar niet geagendeerd) voor het vragenuur.   

• Op 17 februari 2023 is een uitstelbericht gestuurd aan de Tweede Kamer 
omdat voor de beantwoording van deze vragen afstemming met betrokken 
bevoegde gezagen nodig was.  
 

 
1 EenVandaag, 31 januari 2023, "Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd 
gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle 
kanten'," https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vervuilende-kooksfabriek-2-van-tata-steel-
blijkt-verkeerd-gebouwd-rookt-en-lekt-vanaf-eerste-dag-aan-alle-kanten/ 
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• De beantwoording van de vragen is afgestemd met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en wordt ook mede namens de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gezonden. 

• Voor de beantwoording van de vragen is informatie opgehaald bij de provincie 
Noord-Holland, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Rijkswaterstaat 
en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

• Doordat de antwoorden op de vragen dus bij verschillende 
overheidsonderdelen moesten worden opgehaald, heeft de beantwoording 
relatief lang geduurd. 
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