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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 13:17
Aan: ; Directie Secretariaat TOP
CC:
Onderwerp: FW: VOOR AKKOORD: voorbereiding Focco op gesprek met Hans vd Berg morgen
Bijlagen: Voorbereiding gesprek met CEO Tata Steel Nederland Hans van den Berg.docx

Hallo collega’s 

Bijgaand de voorbereiding voor en voor Focco voor het gesprek met Hans van den Berg morgen om 14:00. 

Groet, 
 

Van: )  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 12:38 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @rvo.nl>; 

@rvo.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: VOOR AKKOORD: voorbereiding Focco op gesprek met Hans vd Berg morgen 

Hi   

Zie bijgaande voorbereiding voor het gesprek tussen Focco en Hans van den Berg morgen. Ben jij akkoord om dit zo naar Focco te sturen? 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 

208
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e 10.2e 10.2e

10.2e 10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e
10.2e



Voorbereiding gesprek met CEO Tata Steel Nederland Hans van den Berg 

Agenda 
Op dinsdag 15 juni spreekt u van 14:00 tot 15:00 met de CEO van Tata Steel Nederland, de heer 
Hans van den Berg. Met Tata Steel Nederland hebben wij de onderstaande agenda besproken:

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor

duurzaamheidstraject Tata Steel
3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
4. Problematiek CCS in SDE++

Hieronder geven wij kort per punt een annotatie mee. 

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
Het ziet er naar uit dat binnenkort meer duidelijkheid komt over de opdeling van Tata Steel Europe
in een Tata Steel Nederland en een Tata Steel UK. Tata Steel wil deze week een voorstel over de
splitsing bespreken met de Europese ondernemingsraad. Volgend week zal dan een adviesaanvraag
neergelegd worden bij de Centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. Er zijn overigens
nog geen ontwikkelingen voor wat betreft een koper voor TSN.

2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor
duurzaamheidstraject Tata Steel

 Naar verwachting zal CEO TSN u vragen naar uw visie op hoe de overheid om zal gaan met
specifieke uitkomsten van het onderzoek. U kunt aangeven dat:

o Wij, zoals de staatssecretaris en minister inmiddels publiekelijk hebben uitgesproken,
de uitkomsten van het onderzoek serieus zullen nemen. Het is dus van belang dat het
gaat om een gedegen onderzoek, waarin breed alle afwegingen (milieu, CO2,
betaalbaarheid, verdeling kosten technische haalbaarheid, etc) worden meegenomen.
Tegelijkertijd is ook tempo van belang. U kunt vragen hoe de vorderingen richting een
opdracht gaan.

o Tata Steel Nederland heeft aangegeven ook te denken aan een publicatie van de
verschillen van inzicht tussen Zeester en Tata Steel Nederland (dus zonder opdracht
aan een derde partij). Wij hebben aangegeven dit geen verstandig idee te vinden,
gegeven de brede belangstelling voor het onafhankelijke onderzoek dat inmiddels is
ontstaan.

o Inhoudelijk zien wij nog geen aanleiding om een grotere rol te spelen dan eerder
gecommuniceerd bij het onderzoek. De staatssecretaris heeft in het commissiedebat
klimaat en energie wel aangegeven nog eens na te gaan of een grotere rol vanuit EZK
wenselijk is.

3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
 De keuze voor een route voor CO2-reductie heeft ook impact op het al dan niet vervroegd

sluiten van de Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2). De KGF2 is in de perceptie van de omgeving een
zeer belangrijke bron van overlast en gezondheidsschade. Bij toepassing van een DRI-plant
komt de sluiting van de KGF2, nu voorzien voor de periode 2030-2035, naar voren richting
2027.

 Er zijn echter ook andere routes waarmee de KGF2 eerder dicht zou kunnen, dan wel de impact
sterk zou kunnen worden teruggebracht. Een belangrijk deel van de impact-reducerende
maatregelen zitten in de recent aangekondigde concretisering van de Roadmap+.

 Wij willen graag op korte termijn verder spreken met Tata Steel Nederland over de optie om,
naast toepassing van CCS, ook een  neer te zetten. Deze route levert 1.5-2
Mton extra reductie op bovenop 5 Mton CCS. Daarmee zou ook de KGF2 eerder dicht kunnen.

 Ook aan deze route kleven nog grote onzekerheden en nadelen. Echter, het is wel van belang
om samen met I&W en PNH een gedeeld technisch beeld te hebben van hoe zo’n oplossing
eruit kan zien. Tata Steel Nederland durft echter pas bij een zeer hoge mate van zekerheid de
plannen aan deze partijen te presenteren, vanwege de huidige ontstane publieke discussie over
de optimale route voor verduurzaming.

 U kunt benadrukken dat:
o Hoewel we de terughoudendheid vanuit de huidige situatie goed kunnen begrijpen, er

voor alle partijen kansen liggen als alle opties op tafel komen te liggen, waarbij ook
een nog ambitieuzere aanpak hoort.
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o Dit ook van belang is met het oog op het toenemende vertrouwen tussen Tata Steel
Nederland en de andere betrokken overheden. Op de middellange termijn is dit
vertrouwen een belangrijke factor voor het kunnen functioneren van TSN in de
omgeving.

o We begrijpen dat er goed moet worden gekeken naar de onrendabele top van deze
projecten. We kunnen daarin natuurlijk geen toezeggingen doen. Wel is het zo dat een
project dat meerdere publieke belangen dient (in dit geval milieu, CO2-reductie,
circulariteit en een groot werkgelegenheidsbelang) breder binnen de overheid zal
moeten worden besproken om een goede inventarisatie te kunnen doen ten behoeve
van eventuele financiering van dergelijke projecten. Hiervoor zal TSN dus ook bereid
moeten zijn om breder de technische aspecten van mogelijke projecten te bespreken.

4. Problematiek CCS in de SDE++
 Zoals eerder met u besproken zijn er verschillende bottlenecks voor ondersteuning van het

project van Tata Steel Nederland in de SDE++. Deze bottlenecks kunnen niet allen worden
opgelost zonder aan de belangen van anderen (zoals de belastingbetaler of de andere indieners
van de SDE++) recht te doen.

 Voorbeelden van nog niet opgeloste bottlenecks zijn:
o De omvang van het budget in relatie tot de omvang van het project (met potentieel

budgetbeslag van over de ).
o De mogelijkheden om voor het project ‘gestapeld’ subsidie aan te vragen, dat wil

zeggen, een deel van het budget in deze ronde en een deel in de volgende ronde (hier
werken we aan met K&E, maar zitten nog een aantal discussiepunten in). Belangrijk
element daarbij is de bankgarantie die CCS-partijen moeten afgeven als zij een
subsidiebeschikking accepteren: TSN wil niet het risico lopen tegen een forse boete aan
te lopen omdat zij geen ondersteuning kunnen krijgen voor een tweede, noodzakelijk
deel van hun project.

o De transport- en opslagindicatie en de exacte criteria waaraan deze getoetst zal
worden (hier werken we in samenwerking met RVO en de betrokken CCS-partijen aan).

 U kunt aangeven dat:
o Er voor wat betreft het budget nu weinig mogelijk lijkt (wij adviseren niet TSN mee te

nemen in de hierover nog lopende interne discussie, en dit hebben wij tot dusver ook
niet gedaan).

o Er natuurlijk wel wordt gekeken wat er gedaan moet worden met projecten die wel
publiek wenselijk zijn maar die dit najaar bij een té grote belangstelling niet aan bod
kunnen komen. Indien het project dit najaar niet aan bod komt, hoeft dit nog geen
eindpunt te zijn van het project, wat de overheid betreft. Daarbij zal de houding van
een volgend kabinet ten opzichte van CCS wel een belangrijke impact hebben.

o Er hard gewerkt wordt aan de andere issues, zoals het stapelen en de transport en
opslag indicatie.

Tot slot 
 Wij adviseren u bij TSN nogmaals te benadrukken dat het van belang is dat zij ons inzicht

geven in de ‘forward looking financials’ van het bedrijf bij de verschillende projecten. TSN geeft
op werkvloerniveau nu al maanden aan dat we ‘nog één/twee weken moeten wachten’ omdat
er nog wat laatste punten met de aandeelhouder moeten worden gladgestreken. Dit vormt een
risico voor ons vertrouwen in het project: wij hebben dat inzicht nodig om de wenselijkheden
en noodzakelijkheden van publieke ondersteuning bij eventuele aanvullende projecten goed te
kunnen inschatten.
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Voorbereiding stuurgroep Tata Steel Nederland 

De agenda voor de stuurgroep met Tata Steel Nederland (16 juni, 13:00) bevat de volgende 
onderwerpen.  

1 Recap previous meetings 

• Het lijkt erop dat FNV en Tata Steel Nederland aansturen op een gezamenlijke beoordeling
van de verschillende opties (door TSN en FNV zelf), in plaats van een volledig onafhankelijk
onderzoek. Het lijkt erop dat dit ook besproken is in het gesprek met  gister. Dit lijkt om
verschillende redenen mogelijk geen verstandig idee:

o Hoewel het goed is dat deze partijen met elkaar praten, kan een gezamenlijk
document van hen niet de ontstane impasse in het publieke debat doorbreken.
Daarvoor zijn er teveel partijen inmiddels bij betrokken, die FNV onvoldoende
technische kennis en Tata Steel Nederland te weinig onafhankelijkheid zullen
toedichten.

o Er is geen reden om te verwachten dat de partijen enorm veel nader tot elkaar zullen
komen. Zeester en Tata Steel Nederland zijn al maanden in gesprek over de
verschillende technische opties, en komen eenvoudigweg tot verschillende inzichten.
Als de uitkomst van het onderzoek dat weer oplevert, moeten we dan nog beginnen
aan een onafhankelijk onderzoek. Dat zal met het oog op de SDE++-ronde dit najaar
te laat zijn.

2. Decarbonization routes

• Het lijkt erop dat TSN intern de draai aan het maken is richting een voorkeur voor de DRI-
route, mede in het licht van de publieke druk. Je kan aangeven dat het bedrijf hier
uiteindelijk zelf over gaat. Wij hebben nog geen nieuwe gegevens op basis waarvan wij de
opties zelf anders zouden beoordelen. Je kan hen vragen of die nieuwe gegevens er wat hen
betreft wel zijn. Ook het punt van de doorlopend wijzigende routes speelt hier: op enig
moment zal TSN een keuze moeten maken.

• Innovation Fund aanvraag lijkt te worden uitgesteld. Indien dit gister nog niet aan de orde is
gekomen, kan je vragen of men zeker weet dat dit een verstandig idee is: dit kan hun
indiening in de SDE++ dit najaar mogelijk minder competitief maken. Het is ook geen positief
teken voor het doorlopen van de CCS-route dit najaar, bijvoorbeeld ook met het oog op de
PCR.

3. FNV plan

• Zie opmerkingen bij 1.

4. EBN/Athos

• Hier komen o.a. de discussies over het SDE++ budget weer terug. Onze lijn hierop is
vooralsnog niet veranderd: een ophoging van het SDE++-budget voor dit najaar is nu niet aan
de orde.

• Daarnaast lijkt TSN wederom te willen spreken over de structuur van Athos en Aramis. Wij
weten niet precies wat de insteek van TSN hierin is.

10.2e
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Van:
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 10:10
Aan: Secretariaat Topsectoren; 
Onderwerp: voorbereiding stuurgroep 16 juni
Bijlagen: Voorbereiding stuurgroep Tata Steel Nederland 16 juni.docx

Dag  secretariaat, 

In de bijlage de voorbereiding voor het voortgangsoverleg om 11:45. Met excuus voor de late verzending, we kregen de agenda pas laat. 

Groet, 
 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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Voorbereiding stuurgroep Tata Steel Nederland op 16-06-2021 

EZK deelname: en  

TSN:  en  

De agenda voor de stuurgroep met Tata Steel Nederland (16 juni, 13:00) bevat de volgende 
onderwerpen.  

1 Recap previous meetings 

• Het lijkt erop dat FNV en Tata Steel Nederland aansturen op een gezamenlijke beoordeling 
van de verschillende opties (door TSN en FNV zelf), in plaats van een volledig onafhankelijk 
onderzoek. Het lijkt erop dat dit ook besproken is in het gesprek met Focco gister. Dit lijkt om
verschillende redenen mogelijk geen verstandig idee: 

o Hoewel het goed is dat deze partijen met elkaar praten, kan een gezamenlijk 
document van hen niet de ontstane impasse in het publieke debat doorbreken.
Daarvoor zijn er teveel partijen inmiddels bij betrokken, die FNV onvoldoende 
technische kennis en Tata Steel Nederland te weinig onafhankelijkheid zullen
toedichten.

o Er is geen reden om te verwachten dat de partijen enorm veel nader tot elkaar zullen 
komen. Zeester en Tata Steel Nederland zijn al maanden in gesprek over de 
verschillende technische opties, en komen eenvoudigweg tot verschillende inzichten.
Als de uitkomst van het onderzoek dat weer oplevert, moeten we dan nog beginnen 
aan een onafhankelijk onderzoek. Dat zal met het oog op de SDE++-ronde dit najaar 
te laat zijn.

2. Decarbonization routes

• Het lijkt erop dat TSN intern de draai aan het maken is richting een voorkeur voor de DRI-
route, mede in het licht van de publieke druk. Je kan aangeven dat het bedrijf hier 
uiteindelijk zelf over gaat. Wij hebben nog geen nieuwe gegevens op basis waarvan wij de 
opties zelf anders zouden beoordelen. Je kan hen vragen of die nieuwe gegevens er wat hen 
betreft wel zijn. Ook het punt van de doorlopend wijzigende routes speelt hier: op enig 
moment zal TSN een keuze moeten maken. 

• Innovation Fund aanvraag lijkt te worden uitgesteld. Indien dit gister nog niet aan de orde is 
gekomen, kan je vragen of men zeker weet dat dit een verstandig idee is: dit kan hun
indiening in de SDE++ dit najaar mogelijk minder competitief maken. Het is ook geen positief
teken voor het doorlopen van de CCS-route dit najaar, bijvoorbeeld ook met het oog op de 
PCR.

3. FNV plan

• Zie opmerkingen bij 1.

4. EBN/Athos

• Hier komen o.a. de discussies over het SDE++ budget weer terug. Onze lijn hierop is 
vooralsnog niet veranderd: een ophoging van het SDE++-budget voor dit najaar is nu niet aan 
de orde.

• Daarnaast lijkt TSN wederom te willen spreken over de structuur van Athos en Aramis. Wij
weten niet precies wat de insteek van TSN hierin is. 
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Stapelen aanvraag en innen bankgarantie bij non-realisatie voor grote CCS-projecten dit jaar 

Aanleiding/achtergrond 
Dit najaar worden verschillende grote CCS-projecten verwacht in de SDE++ (zie tabel in de bijlage). 
De kans is groot dat het budget uitgeput is voordat alle aanvragen worden gehonoreerd. Vanwege de 
omvang van deze aanvragen is het heel wel mogelijk dat een aanvraag gedeeltelijk wel en 
gedeeltelijk niet gehonoreerd kan worden. Ter illustratie:  

  
).  

Deze projecten zijn vaak niet rendabel als ze slechts voor een gedeelte gehonoreerd kunnen worden. 
Tegelijkertijd zijn ze mogelijk te groot om in één SDE++-ronde te vallen. Een mogelijke oplossing voor 
deze partijen kan zijn om in 2 of zelfs 3 verschillende SDE++-rondes mee te dingen naar budget, en zo 
voldoende ondersteuning te verkrijgen voor realisatie van het project.  

Als we deze optie mogelijk willen maken, moeten er twee zaken geregeld worden: 
1) Het moet mogelijk gemaakt worden om voor toepassingen van CCS bij dezelfde installatie

twee verschillende aanvragen te doen in twee verschillende jaren.
Voorstel voor oplossing:  hiervoor kan voor CCS een uitzondering worden opgenomen in het
besluit SDE++ op het verbod om twee aanvragen voor dezelfde installatie te doen, zoals
eerder toegepast voor bij- en meestook van biomassa.

2) Het moet duidelijk zijn dat bedrijven geen boete (in de vorm van het innen van de
bankgarantie die partijen moeten inleveren bij het accepteren van de aanvraag) zullen
krijgen als ze subsidie voor een eerste deel van hun project accepteren en het ze vervolgens
niet lukt om voor dit tweede deel ook subsidie te krijgen vanwege concurrentie in volgende
rondes van de SDE++.
Voorstel voor oplossing: dit kan door de betreffende bedrijven een brief te sturen dat de
Staat niet voornemens is om gebruik te maken van de bankgarantie in het voorkomende
geval.

Voor- en nadelen van deze voorstellen 
Voor- en nadelen van beide voorstellen 
Voordelen:  

 Zonder deze ingrepen zou de voortgang van verschillende grote projecten (met name: CCS in
Zeeland en bij Athos/Tata in het Noordzeekanaalgebied) vertraagd of zelfs stilgelegd kunnen
worden, met negatieve gevolgen voor het doelbereik.

 De systematiek van de SDE++ kan hiermee passend gemaakt worden voor zeer grote
projecten die in één keer veel klimaatwinst opleveren, zonder dat de budgetten van de
SDE++ in specifieke jaren veel groter hoeft te worden gemaakt.

Nadelen: 
 Deze opties leiden tot mogelijk groot budgetbeslag waarvan het onzeker is of dit ook leidt tot

realisatie van projecten: totdat het een jaar later duidelijk is geworden dat een partij ook een
tweede beschikking heeft gekregen, leidt het budgetbeslag niet tot realisatie van
maatregelen voor CO2-reductie. Andere projecten, die zijn afgevallen in de concurrentie om
SDE++-budget, hadden mogelijk wel tot klimaatwinst kunnen leiden.

 Een brief dat EZK niet voornemens is gebruik te maken van de bankgarantie biedt naar
huidige inschatting slechts beperkte juridische zekerheid (bijvoorbeeld tegen een andere
politieke inschatting over enkele jaren).

10.1.c en 10.2.b

10.1.c



Tabel 1: mogelijke indineingen voor CCS in de SDE++ 2021 

Emittent Mton / jr Beslag op Beoogde Basisbedrag Basisprijs Subsidieclaim 
ind. 
Plafond transport- en (per ton CO2) (per ton CO2) (in mln.) 

(Mton / jr) opslagparti 

      

      

      

      

Tata Steel   Athos    

      

       

        

 

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

10.1.c 10.1.c 10.1.c 10.1.c
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Van:
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 13:21
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: Notitie zoals dinsdag besproken
Bijlagen: SDE++, CCS & stapelen.docx

Ha  

Ik heb even met  gesproken. Het punt van het stapelen is mijns inziens opgelost. In het Besluit SDE is nu namelijk vastgelegd dat het mogelijk is een om 
bepaalde SDE++-categorie aan te wijzen waarvoor stapelen mogelijk wordt. Dat hoeft nu (=SDE++ 2021) nog niet, gezien er door Tata nog niets te stapelen valt. De 
eerste stapel zou immers inschrijving in de SDE++ 2021 zijn. De aanwijzing van de CCS-categorie als “stapelbaar” is daarom volgens mij nu niet nodig/wenselijk. Eerst 
maar eens zien of Tata inschrijft. 

V.w.b. het niet innen van de bank garantie: het lijkt het beste dat we dat regelen buiten de SDE++-regeling om, bijv met een mail van  aan Tata. Dit
conform de oplossing in 2020 waarbij de Porthos emittenten is toegezegd dat de bankgarantie SDE++ niet geïnd wordt in het geval de CO2-heffing onverhoopt toch in
de SDE++ gecorrigeerd moet worden.

Hoe zie jij eea? 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 15:58 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Notitie zoals dinsdag besproken 

Dag  

Gezien het vertrek van  later deze week neem ik onderstaande kwestie van hem over. Zou jij mij kunnen berichten over de stand van zaken m.b.t. het “stapelen” ? 

Dank ! 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 10:12 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Notitie zoals dinsdag besproken 

Dag  

In de bijlage de notitie zoals dinsdag besproken. Dit is een aanzet die zeker nog aanvulling van jullie behoeft (ik weet bijvoorbeeld niets van het CCS/CCU punt waarvan 
aangaf dat het ook speelt, ik geef verschillende voorzetten voor risico’s op basis van wat  me vertelde maar weet daar natuurlijk minder van dan hij, 

etc). Hoor graag jullie aanvullingen.  

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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)

Van:
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 15:09
Aan:
CC:  

Onderwerp: VOOR AKKOORD: Belnotitie met Henrik Adam RE: Innovation Fund aanvraag
Bijlagen: Belnotitie Focco Vijselaar voor gesprek met CEO Tata Steel Europe.docx

Hi   

Zoals zojuist door jou per mail verzocht, in de bijlage een belnotitie voor  voor een gesprek met  

Graag horen we of je hiermee akkoord kan gaan. Nb: voorstel hierin is om, als TSN geen aanvraag indient voor het IF, geen inspanningen meer te verlenen specifiek 
voor de CCS-route totdat er publieke consensus rond een van beide routes.  

Groet, 
 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 13:25 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Innovation Fund aanvraag 

Financiële verplichting ga je overigens niet aan als je een IF aanvraag indient. Je hebt nog vier jaar de tijd voor een financial close van het project. Je bent niet legally 
bounded. Het is wel een klein beetje onbeleefd…En hoe eerder de financial close hoe groter de kans op toekenning. 

Van:  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 11:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Innovation Fund aanvraag 
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Dat laatste is zeker een argument voor TSN idd. En ook hiermee eens hoor, over het doel verschillen we niet, vraag is nu even wat een effectieve en efficiënte manier is 
om dat doel te bereiken. Inhoudelijker ingaan op DRI-route hier dan in bijvoorbeeld Kamerbrieven is wellicht niet the way to go, maar hij kan natuurlijk wel schetsen 
hoe wij naar het onafhankelijke onderzoek kijken en dat de boel nu stopzetten ons geen verstandige optie lijkt.  

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 11:10 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Innovation Fund aanvraag 

De minister kan toch ook opkomen voor NL? In de “Expression of Principles” laten we zien dat we Tata willen helpen middels de SDE, maar we zijn geen pinautomaat. 
Tata moet zelf ook stappen ondernemen. Wellicht kan de minister ook nog iets zeggen over het voorstel van FNV, de alternatieve DRI-route. Hoe reëel acht de minister 
het om in Noord-Europa een waterstof/DRI-route te volgen? Past het in het beleid van Nederland om op een dergelijke schaal waterstof te hebben in het gestelde 
tijdspad? Denk dat dit voorstel er mede aan bij draagt dat de aandeelhouder geen financiële verplichtingen wenst aan te gaan op dit moment. Te veel onzekerheden… 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 11:01 
Aan: @rvo.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Innovation Fund aanvraag 

Hi  

Eens dat dit meer cloud zou hebben – en misschien moet dit ook wel de uitkomst zijn hoor. Ik vind het aan de andere kant moeilijk om de minister op dit punt richting 
de aandeelhouder te laten acteren (‘vraag subsidie aan!’), ook met het oog op de nog grote lopende discussie over de verschillende routes in Nederland en aangezien ze 
elkaar nog niet eens voor een kennismaking ontmoet hebben.  

, hoe zie jij dit? 

Groet, 
 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 10:31 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Innovation Fund aanvraag 

Innovation Fund aanvraag moet er volgende week liggen. Met een mail aan  ga je er denk ik niet komen. Met alle respect, maar volgens mij moet er een 
brief van de minister komen wil je de aandacht vangen van de aandeelhouder.  
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 09:48 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @rvo.nl>;  

@rvo.nl> 
Onderwerp: Innovation Fund aanvraag 

Dag  

Gister heeft TSN aangegeven mogelijk de Innovation Fund aanvraag niet te willen indienen. David en ik hebben in het gesprek aangegeven dat dit voor ons een hele 
wezenlijke ontwikkeling is: als dit leidt tot een hogere SDE++-aanvraag om de overblijvende onrendabele toppen af te dekken (en het is moeilijk om te zien hoe het dat 
niet zou kunnen doen), moet dat ook iets betekenen voor hoe wij vanuit het Rijk de verschillende opties zien. Het is daarmee ook niet bepaald een positieve 
ontwikkeling in het kader van de gezamenlijke inzet die achter het EoP weg komt.  

We willen dit punt graag benadrukken richting TSN, maar zijn nog enigszins zoekende naar de vorm. Ik denk dat wellicht een mail van  aan  in 
het Engels met het expliciete verzoek dit punt ook onder de aandacht te brengen van de aandeelhouder misschien het beste is.  

Voordat we dit breder delen is het misschien goed om met elkaar stil te staan bij de gevolgen van deze ontwikkeling in het volgende teamoverleg – waar ik helaas niet 
meer bij zal zijn. @  is dat nog op tijd om eventueel te acteren vóór de relevante innovation fund deadlines? 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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)

Van: @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 11:09
Aan:
CC:  

Onderwerp: TSN en aanvraag Innovation Fund
Bijlagen: Belnotitie ar voor gesprek met CEO Tata Steel Europe[32741].docx

Dag    

Zoals   geloof ik al met je heeft besproken, heeft TSN aangegeven toch geen aanvraag in te dienen voor het 
Innovation Fund. Aangezien Europese middelen voor deze casus communiceren met nationale middelen om de 
onrendabele top van de CCS‐projecten af te dekken, is dit voor ons problematisch. Het is belangrijk dat TSN en ook 
de aandeelhouder ten volle begrijpt hoe dit aan onze zijde gepercipieerd zal worden. 

 gaf aan dat jij bereid bent hierover te bellen met  . Met zijn akkoord daarvoor in de bijlage een 
belnotitie. We horen het graag als jij hier nog aanvullende informatie/actie van ons voor nodig hebt.  

Groet, 
 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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Belnotitie Focco Vijselaar voor gesprek met CEO Tata Steel Europe 

Aanleiding 
Op woensdag 16 juni jl heeft Tata Steel Nederland laten weten dat ze niet voornemens is om een 
aanvraag in te dienen voor de tweede ronde van het Innovation Fund. Dit gaat om een 
ondersteuning van ordegrootte  euro investeringssubsidie voor het Everest project. Dit is 
hetzelfde CCS project als waarvoor eerder dit jaar de Expression of Principles is ondertekend met Tata 
Steel Nederland, en waarvoor Tata Steel Nederland voornemens is om dit najaar SDE++-subsidie aan 
te vragen. Tata Steel Nederland heeft aangegeven dat haar aandeelhouder Tata Steel Limited de 
publieke onzekerheid rondom de DRI-route vis-a-vis de CCS-route te groot vindt om zich nu 
publiekelijk nog een keer uit te laten  

Hieronder is een notitie ter advisering voor een gesprek met de heer Henrik Adam, CEO van Tata 
Steel Europe.  

Advies 
Wij adviseren u de volgende punten te bespreken in het gesprek met de heer Adam: 

 U kunt vragen naar de beweegredenen van de aandeelhouder om tot dit besluit te komen. U
kunt vragen of er naast de PR-aspecten nog andere overwegingen spelen. Ter achtergrond:
er zit geen boete op non-realisatie bij een Innovation Fund aanvraag, en Tata Steel
Nederland heeft zelf veel geïnvesteerd in deze aanvraag (o.a. door inhuur van een apart
bureau) zo geeft RVO aan.

 U kunt begrip uitspreken voor het feit dat de huidige publieke discussie over de optimale
route voor de verduurzaming van staal dilemma’s geeft. Het bedrijf zelf gaat over het al dan
niet aanvragen van subsidie.

 U kunt aangeven dat wij daarbij wel duidelijk het risico zien dat er een hogere onrendabele
top in de SDE++ overblijft als het bedrijf geen IF-aanvraag doet. Dit zullen wij daarom in feite
moeten behandelen als een (al dan niet tijdelijke) stop van de gezamenlijke inspanningen ten
behoeve van het verder uitwerken van de CCS-route. Dit betekent ook een stop van de inzet
van de overheid om te kijken hoe een dergelijk project gefaciliteerd kan worden, inclusief
inzet voor de infrastructuur, inspanningen voor het toegankelijk maken van de SDE++,
ondersteuning richting de EIB etc. Deze stop duurt dan tenminste tot er publieke consensus
bestaat op één van beide routes, bijvoorbeeld dankzij het onafhankelijke onderzoek.

 U kunt aangeven dat u, mocht uiteindelijk toch de CCS-route het meest preferabel lijken, u
verwacht dat dit uitdagingen zal geven voor het publieke draagvlak. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de inspanningen vanuit de provincie om zich in te spannen voor een
Provinciale Coördinatieregeling (waarvoor de provinciale staten nog definitieve toestemming
moeten verlenen). Hoewel het partijen vrijstaat om in de SDE++ een aanvraag te doen, valt
er ook vanuit het opzicht van publiek draagvlak voor een miljardensubsidie voor een bedrijf
dat geen gebruik heeft gemaakt van Europese middelen geen zekerheid te geven over de
gevolgen van een beslissing om de aanvraag voor ondersteuning uit het IF niet in te dienen.

 U kunt ook aangeven dat een beschikking vanuit het IF voor CCS als een belangrijke steun
vanuit de commissie voor toepassing van CCS kan worden gezien. Dit is in het belang van de
ondersteuning van deze transitie-technologie.

 Tot slot kunt u benadrukken dat dit niet moet worden opgevat als een wens vanuit de
overheid voor een van beide routes, gegeven alle publieke onzekerheid daarover. Er is echter
wel een duidelijk belang om de nationale belastingbetaler hierin niet tegen aanvullende en
onnodig hoge kosten aan te laten lopen.
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Van: @echt.community>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 15:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Relatie verkennen Tata en moonshot project circulaire windparken

Beste  

Voor de monopile fundaties werd tenminste staalkwaliteit S275 gevraagd in het verleden, tegenwoordig zijn de meeste monopiles van S355 steel. 

De nieuwste monopiles gaan richting de 10 meter diameter, maximale lengte van 120 m en een maximumgewicht van 2.000 ton. Op dit moment zijn de meeste monopiles 
op zee een kwart van deze afmetingen. Een gemiddeld park heeft 30-50 turbines, dus aan monopiles levert dat vaak zo 40*500ton aan gewicht staal op voor fundaties. De 
transition piece en toren nog niet eens meegenomen.  

Hoe nu verder? Samen met EZK zijn wij bezig Nederland op de kaart aan het zetten als Circular Wind Hub waar reststromen van windparken terecht kunnen en kwalitatief 
hoogwaardig kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Het is de komende tijd belangrijk om die boodschap te versterken en aan te tonen waarom de reststromen van 
Noordzee windparken richting NL moeten gaan.  

Wat dit verhaal kan versterken is als TATA kan aantonen waarom TATA de ‘beste’ keus is in strekking van het thema circulariteit. Dus wat doet TATA beter/ meer circulair 
dan andere partijen. Denk hierbij aan het proces van recycling dat jullie toepassen waardoor meer efficiënt gebruik word gemaakt van staal of hogere kwaliteit 
gewaarborgd kan worden. 

Wij nemen in ieder geval het verhaal en intentie vanuit jullie mee naar de Europese Commissie, dat TATA op grote schaal retourstromen staal kan hergebruiken in 
Nederland. Laten wij contact houden als er relevante ontwikkelingen zijn in dit proces. 

Alvast een fijn weekend, 

  
Project Manager Energy Transition 
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ECHT regie in transitie B.V. 
@echt.community  

M: +31 6  
www.echt.community 
Linkedin.com/in/maartenlobregt 

From: @tatasteeleurope.com>  
Sent: Friday, June 18, 2021 1:12 PM 
To: @echt.community>; @echt.community>; ' @minezk.nl>;  

@rvo.nl>; @minezk.nl>; @tatasteeleurope.com> 
Cc: @tatasteeleurope.com> 
Subject: Re: Relatie verkennen Tata en moonshot project circulaire windparken 

Dank  

Ik bedenk me dat ik hierop nog niet had gereageerd: dit lijken voor ons zeer relevante stromen en kwaliteiten te zijn. Het zou voor IJmuiden  nu al wenselijk zijn dit soort 
volumes te verwerven (de 2022 getallen) maar ook op de langere termijn als onze schrotbehoefte toeneemt denk ik zeer zeker een goede match. Wij kunnen overigens 
zowel staal als cast iron hebben, wat meer detail zou behoeven is de exacte samenstelling maar wat ik weet van deze constructies lijkt me dat geen groot issue. Maar moet 
uiteraard wel gecontroleerd. 

Hoor graag hoe het verder gaat en we betrokken kunnen raken 

Groet 
 

Van: @echt.community> 
Datum: dinsdag 25 mei 2021 om 12:14 
Aan: " @tatasteeleurope.com>, @echt.community>,  
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@minezk.nl>, @rvo.nl>, " @minezk.nl>,  
@tatasteeleurope.com> 

Onderwerp: RE: Relatie verkennen Tata en moonshot project circulaire windparken 

External email 

Heren, 

Over materiaalstromen gesproken hebben wij nu de volgende inschatting gemaakt. 
Retourstromen staal en ijzer zijn in kiloton uitgedrukt over een periode van 2020-2050 bij elkaar opgeteld. De materiaalstromen gaan tot 2040 exponentieel omhoog, 
daarna lijkt het wat te stabiliseren. Praktisch betekend dit dat er vanaf 2022 ongeveer 700 kiloton staal jaarlijks vrijkomt vanaf 2030 loopt dit op naar 1600 kiloton staal en 
vanaf 2040 2600 kiloton staal per jaar aan windturbines in Europa.  

[kt] [kt] 
Steel Cast Iron 

Onshore Low 27174 5435 
High 31250 8696 

Offshore Low 13620 1107 
High 13620 1661 

TOTAL LOW 40793 6542 
HIGH 44869 10356 

Samen met ERMA, EZK en de partners van dit moonshot project. Willen wij voor elkaar krijgen om zoveel mogelijk van deze stromen naar Nederland te halen. De manier 
om dit te bewerkstelligen is door materiaal hoogwaardiger te hergebruiken met een goede business case. Met ERMA en de Nederlandse industrie samen, kunnen wij in 
Nederland de recycling processen optimaliseren en hierdoor frontrunner worden in Europa op het gebied van windturbine recycling. Wij zijn benieuwd en optimistisch dat 
Tata hier o.a. een mooie rol in kan hebben. 

Hartelijke Groet, 

  
Projectmanager Energietransitie 
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ECHT regie in transitie B.V. 
@echt.community  

M: +31 6  
www.echt.community 
Linkedin.com/in/maartenlobregt 

From: @tatasteeleurope.com>  
Sent: Tuesday, May 25, 2021 10:35 AM 
To: @echt.community>; @echt.community>; ' @minezk.nl>; '  

@rvo.nl>; @minezk.nl>; @tatasteeleurope.com> 
Subject: RE: Relatie verkennen Tata en moonshot project circulaire windparken 

Contactnaam bij M2I is , ik zal haar al even berichten dat dit er mogelijk aankomt 

@m2i.nl> 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

 
Director Programmes  
Tata Steel Europe R&D 

Tata Steel 
T:  +31 (  
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-----Original Appointment----- 
From:  On Behalf Of  
Sent: Tuesday, May 18, 2021 11:22 AM 
To:  
Subject: Relatie verkennen Tata en moonshot project circulaire windparken 
When: dinsdag 25 mei 2021 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. 
Where: By TEAMS 

Goedemorgen allen, 

Graag even advies of jullie op dit tijdstip beschikbaar (kunnen) zijn. 

Alvast bijvoorbaat dank, groeten, 
  

 
PA to  
Director Programmes 
Tel.: +31  

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams meeting  

Neem deel via uw computer of mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________________________________________________ 

Sensitivity: general

********************************************************************** 
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This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its 
subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its 
subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 



Issue Wat staat erover in EoP Vervolgstappen  (Actiehouder; timing) 
CO2-reductie • TSN is developing a roadmap of decarbonisation projects

(the "Projects"), with currently foreseen as key initial 
project Everest for carbon capture and storage 

• TSN reviews options to achieve its ambition of such CO2

reduction by 2030, recognising that the political targets
may be subject to change, and makes an effort to raise its
ambition of CO2 reduction by 2030 from 30% to 40%,
thereby reducing CO2 emissions by 5.0 Mt/a

• TSN is willing to explore potential flexibility options that 
possibly could further contribute to reaching the 
Netherlands' Paris Agreement commitments and Dutch 
Climate Agreement goals for 2030

• TSN's decarbonisation roadmap also includes potential 
options for the period after 2030, such as HIsarna® and 

 

• TSN ontwikkelt een routekaart van decarbonisatieprojecten
(de "Projecten"),  

voor het afvangen en 
opslaan van koolstof 

• TSN bekijkt de mogelijkheden om haar ambitie van een 
dergelijke CO2-reductie in 2030 te realiseren, onderkent dat 
de politieke doelstellingen aan verandering onderhevig 
kunnen zijn, en spant zich in om haar ambitie van CO2-
reductie in 2030 te verhogen van 30% naar 40%, waardoor 
de CO2-uitstoot wordt verminderd met 5,0 Mt/a 

• TSN is bereid potentiële flexibiliteitsopties te onderzoeken
die mogelijk verder kunnen bijdragen aan het behalen van 

• Monitoren knelpunten in uitvoering projecten CO2-
reductie (TSN iom EZK; doorlopend)

• Aangeven wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende
CO2-reductie, inclusief wat daarbij de ‘ask’ aan de
overheid is (TSN; binnen 2 weken)

• Onderzoeken hoe dit te koppelen valt aan milieuopgave,
en welk moment voor te leggen aan politiek, 
besluitvorming waar nodig en mogelijk koppelen aan 
formatie (EZK, PNH, I&W; zsm na aanlevering case door 
TSN)
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afspraken van het Akkoord van Parijs en de doelen van 
het Nederlandse Klimaatakkoord voor 2030 

•
 

 

 
 

 
 

Financiën, 
Europa &  
SDE++-aanvraag 

• NL (…) recognizes the necessity of continued involvement
with industry to monitor whether the current instruments
are indeed suitable and sufficient towards [executing 
climate agreement]

• ongoing dialogue to monitor whether TSN or other parties
are able to generate or provide funding on the basis of 
existing instruments in order to realise the Projects, 
including the possibilities of support through EU funds

• Parties believe that the ability to pass on ETS charges to the
market is essential for TSN's ability to fund its
decarbonisation process

• NL (…) will strive for a level playing field for its industry
both within Europe and globally;

• NL (…) onderkent de noodzaak van blijvende betrokkenheid 
bij de industrie om te monitoren of de huidige instrumenten
inderdaad geschikt en afdoende zijn voor [uitvoering 
klimaatakkoord] 

• continue dialoog om te monitoren of TSN of andere partijen 
in staat zijn om op basis van bestaande instrumenten 
financiering te genereren of te verstrekken om de Projecten 
te realiseren, inclusief de mogelijkheden van ondersteuning 
via EU-fondsen 

• Onderzoek wat door de markt en door de EIB te
financieren valt (TSN, indien nodig met meedenken van
EZK richting EIB; start komende weken, afgerond dit
najaar)

• Aanvraag SDE++ (TSN, met ondersteuning van RVO; 
indiening in september/oktober)

• Inzet op beïnvloeding CBAM (EZK; dit jaar)
• Inzet op aanscherping ETS (EZK; dit jaar) 
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•

• NL (…) streeft naar een gelijk speelveld voor zijn industrie,
zowel binnen Europa als wereldwijd

Gezondheid, 
hinder en milieu 
+ dialoog met
de omgeving

• address public environmental, hinder and health concerns,
maintain acceptance to operate, and continue public 
dialogues

• TSN seeks to invest up to EUR 300 million in the reduction 
of any adverse environmental and hinder impact on local 
communities, including De-NOx on the pellet factory and 
reduction of odour from the cokes oven and other projects

• publieke milieu-, hinder- en gezondheidsproblemen 
aanpakken, acceptatie om te werken behouden en 
openbare dialogen voortzetten

• TSN wil tot 300 miljoen EUR investeren in het verminderen
van eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en hinder 
voor lokale gemeenschappen, waaronder De-NOx op de 
pelletfabriek en vermindering van de geur van de cokesoven 
en andere projecten 

• Concretere invulling Roadmap+ (TSN, iom PNH en I&W; 
voor eind april slag met concretisering)

• Delen en uitvoeren communicatieplan met de omgeving 
(TSN; gelijk op met concretisering Roadmap+)

• Verbeteren samenwerking tussen Tata Steel, betrokken 
overheden en omgeving (allen; doorlopend)

Vergunningen 
CO2-opslag, incl 
infra 

• Efforts to create the necessary conditions for construction 
of a CO2 transport and storage infrastructure

• Support in timely permitting

• Inspanningen om de noodzakelijke voorwaarden te 
scheppen voor de aanleg van een CO2-transport- en
opslaginfrastructuur
• Ondersteuning bij tijdige vergunningverlening

• Brede verkenning infra transport en opslag (EZK iam o.a.
TSN; dit voorjaar)

• RCR voor infra (EZK; vanaf dit najaar)
• PCR voor vergunningen Everest (provincie; afhankelijk

van beweginen op milieu, hinder, gezondheid)

Waterstof • TSN's roadmap of decarbonisation projects includes project
H2ermes a 100 MW water electrolyser plant, producing up 
to 15kton/a of green hydrogen for use at TSN in IJmuiden 
and in the Amsterdam port region;

• Nadere gesprekken over hoe TSN kan bijdragen aan de
ontwikkeling van ‘de waterstofeconomie’ en wat 
daarvoor qua infrastructuur nodig is (TSN & EZK iam
provincie)
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• [NL will make] efforts towards the provision of access to a 
functional hydrogen network

• TSN's roadmap van decarbonisatieprojecten omvat project
H2ermes, een 100 MW waterelektrolyserinstallatie, die tot 
15kton/a groene waterstof produceert voor gebruik bij TSN in 
IJmuiden en in de Amsterdamse havenregio; 
• [NL zet zich in] voor toegang tot een functioneel 
waterstofnetwerk 

Stikstof • active facilitation by EZK of a dialogue regarding NOx-
projects and allowances allocation with the other levels of
government involved

• actieve facilitering door EZK van dialoog over NOx-projecten
en toewijzing van rechten met de andere betrokken overheden 

 

 

Organisatie 
werkgroep 

• envisages a coordinated government response, towards
which EZK will make efforts together with the other levels
of government involved.

• voorziet in een gecoördineerde overheidsreactie, waar EZK
zich samen met de andere betrokken overheden voor inzet 

• Elke twee weken werkgroep om voortgang op
bovenstaande punten te bespreken (EZK organiseert, 
gemeenten, I&W en PNH nemen deel; doorlopend vanaf
nu)

• Regelmatige stuurgroep (EZK organiseert; doorlopend 
vanaf nu)
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Van: )
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:29
Aan:
CC:
Onderwerp: zeef

Zeef 

Tijdens het klimaatakkoord is de ‘zeef’ afgesproken voor subsidiering van CCS via de SDE++. Het doel van de zeef is ervoor te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als 
er geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieven zijn. Jaarlijks wordt hier onderzoek naar gedaan. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
heeft  Guidehouse in 2020 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen een alternatief kunnen zijn voor CCS. Voor staalproductie is het volgende geconcludeerd: 
“er is een groot potentieel tot emissiereductie maar een langere weg tot realisatie dan CCS”. Daarmee is er voor de SDE++  voor 2030 nog geen alternatief voor CCS bij 
staalproductie.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/31/vervolgonderzoek-technische-alternatieven-voor-ccs-in-nederland 
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Van: )
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:33
Aan:  
CC: )
Onderwerp: RE: zeef

SDE++ 

 De regelingen voor de SDE++ 2021 worden op korte termijn gepubliceerd, met daarin de exacte vereisten voor de aanvragen. CCS kan zowél onder het
industrieplafond als het elektriciteitsplafond vallen, conform klimaatakkoord.

 RVO zal de aanvragen beoordelen, en in contact met aanvragers treden als er vragen zijn of als het budget of CCS-plafond ontoereikend zou zijn (mogelijk deel
van het aangevraagde budget beschikken).

 Voor de SDE++ 2022 wordt eind dit jaar bekend welke technieken worden opgenomen en welke voorwaarden gelden, net als het openstellingsbudget. Mogelijk
kunnen dan (opnieuw of aanvullend) aanvragen worden gedaan.

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
M +31   

@minezk.nl

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:12 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: zeef 

Ha  en  
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Kunnen jullie meedenken hierbij? 

Idee: 
Ja meedoen, want 

- Deel van project kan gehonoreerd worden
- Cap is cap, voorlopig.
- Stapeling is mogelijk,  check?

Groet,  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:35 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Hi  

Merci ten eerste. 

Even ter verduidelijking –  gaf aan mij door, dat er een spreeklijn moet liggen t.a.v. aanvraag Tata voor SDE++.  
Hij verwacht van ceo tata een moeilijke vraag over Tata’s aanvraag t.a.v. ofwel budget SDE++ ofwel de cap van de CCS. 

Iets in de trant van: 
- ja jullie zeggen wij moeten aan deze sde++ ronde mee doen, maar er is toch niet voldoende budget in SDE++ alsook niet voldoende ruimte voor CCS (cap) (5

Mton CCS vanuit tata). hoe zit het dan met het budget voor SDE++ (is die wel toereikend?) en als cap op ccs in sde++ regeling (ja tata 5 mton, hoe doen we
dat dan?  lijn was volgens  dat zien we als we er zijn etc. ). Ligt ie er? Of kunnen we daar jouw vorige mail voor gebruiken?

Hebben we die, en zo ja. ,z oals telefonsich afgesproken, fijn als je zo ver mogelijk daarmee kunt komen voor 11 uur   

Gr  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:29 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: zeef 

Zeef 
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Tijdens het klimaatakkoord is de ‘zeef’ afgesproken voor subsidiering van CCS via de SDE++. Het doel van de zeef is ervoor te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als 
er geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieven zijn. Jaarlijks wordt hier onderzoek naar gedaan. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
heeft  Guidehouse in 2020 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen een alternatief kunnen zijn voor CCS. Voor staalproductie is het volgende geconcludeerd: 
“er is een groot potentieel tot emissiereductie maar een langere weg tot realisatie dan CCS”. Daarmee is er voor de SDE++  voor 2030 nog geen alternatief voor CCS bij 
staalproductie.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/31/vervolgonderzoek-technische-alternatieven-voor-ccs-in-nederland 
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Van: )
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:42
Aan: )
CC: )
Onderwerp: RE: zeef

Ik zou het maatwerk eruit halen. Volgens mij heb je hem hier niet nodig en staat het ook een beetje haaks op de laatste bullit waarin we doorverwijzen naar de ronde in 
2022. Dus iets algemener maken.  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:40 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Klopt, het is meer dat ze door moeten gaan met proces en ons op de hoogte moten houden van vervolg.  Ik heb het iets anders verwoord. Dan moet het zo goed gaan 
denk ik! zie gele passage. 

Gr  

PASSIEF EXTRA VRAGEN SDE++ (in aanvulling op bestaande sde++lijn) 
Q: There are many uncertainties surrounded with the SDE++ call this fall. I am aware that there is a cap on CCS and that the budget of the SDE++ is limited. What will 

this entail for my company? 

 I am aware of your concerns. Let me elaborate on these issues:

 With regards to the CCS-cap in the SDE++:

o Our Cabinet decided to limit the amount of CSS-projects that could be subsidized, namely 10,2 Mton. Tata could utilize this.

o Nevertheless we anticipate a lot of bids from other companies, also for CCS-projects, under the SDE++ this fall, whereby projects are weighted on cost-effectiveness to

receive funding from the SDE++.

o Consequently when Tata decides not to participate in the SDE++ this fall, this could mean that:

 The availability of subsidized ccs-projects by the Dutch government is full (cap 10,2 Mton);
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 and you thereby missed an opportunity to receive more subsidy for your CCS-project, then is available in a next round of SDE++.

o Of course a next government could decide to make changes to this cap, but this is not certain at all.

 With regards to the budget of the SDE++ this fall:

o We are aware of the issue, and that your project may not be able to be included in its entirety under the SDE++ this fall, due to the governmental budget of the SDE++.

o We cannot change the current budget of the SDE++. But look forward to working with you to settle this issue.

o Only when you continue your preparations for an application for the SDE++ this year, and stay in close contact with us on further steps, will we be able to assist you and

possibly arrange tailormade-solutions. 

o Consequently I would like to stay in close contact with your company towards your SDE++ application.

o And if it is indeed the case, that your application is not suitable under the SDE++ this fall, let us discuss possibilities to make the funding possible via a next round of

SDE++ in 2022 (given the limits just portrayed about the CCS-cap).

Achtergrond (niet om uit te spreken): 

 Tijdens het klimaatakkoord is de ‘zeef’ afgesproken voor subsidiering van CCS via de SDE++. Het doel van de zeef is ervoor te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd
als er geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieven zijn. Jaarlijks wordt hier onderzoek naar gedaan. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat heeft Guidehouse in 2020 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen een alternatief kunnen zijn voor CCS. Voor staalproductie is het volgende
geconcludeerd: “er is een groot potentieel tot emissiereductie maar een langere weg tot realisatie dan CCS”. Daarmee is er voor de SDE++  voor 2030 nog geen
alternatief voor CCS bij staalproductie.

 Op dit moment geldt een maximaal subsidieplafond in de SDE++ van 10,2 mton. De regelingen voor de SDE++ 2021 worden op korte termijn gepubliceerd, met daarin
de exacte vereisten voor de aanvragen. CCS kan zowél onder het industrieplafond als het elektriciteitsplafond vallen, conform klimaatakkoord.

 RVO zal de aanvragen beoordelen, en in contact met aanvragers treden als er vragen zijn of als het budget of CCS-plafond ontoereikend zou zijn (mogelijk deel van het
aangevraagde budget beschikken).

 De verwachting is dat dit najaar er een dusdanige interesse zal zijn, dat een groot deel van de ruimte in de SDE++ zal worden benut.
 Als TSN besluit dit najaar geen aanvraag te doen, kan het betekenen dat niet de volledige CCS-behoefte van TSN via de SDE++ ondersteund kan worden. Een nieuw

kabinet zal mogelijk opnieuw deze begrenzing bekijken.
 TSN wordt wel sterk aangeraden om voor oktober 2021 ronde in te dienen. Daarmee wordt duidelijk dat TSN concrete en serieuze plannen voor CCS heeft. Dit helpt

ook om de verschillende aanvragen met elkaar te vergelijken doordat er meer concurrentie is van aanvragende partijen.
 Als er meer aanvraag is dan budget geeft dat EZK de mogelijkheid om voor 2022 extra budget (verhoging Cap) aan te vragen, vooral als TSN in 2021 buiten de boot zou

vallen. De verwachting is dat de Kamer dan in zal stemmen met budgetverhoging en dat TSN alsnog het benodigde bedrag zal ontvangen.
 De andere mogelijkheid is dat TSN in 2021 een deel van het gevraagde bedrag ontvangt en het resterende deel in 2022. Dit wordt onderzocht.
 Voor de SDE++ 2022 wordt eind dit jaar bekend welke technieken worden opgenomen en welke voorwaarden gelden, net als het openstellingsbudget. Mogelijk kunnen

dan (opnieuw of aanvullend) aanvragen worden gedaan.
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:27 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Hoi allen, 

Misschien kunnen we het zo (ongeveer) zeggen: 

Only when you apply for an SDE++ subsidy, we will be able to do so and arrange possible tailormade-solutions. 

Want je bedoelt denk ik dat wij zonder SDE-indiening ook niet met andere oplossingen kunnen komen. We moeten de committment van TSN 
zien, ze moeten die eerst tonen. Als de reguliere weg (SDE) niet werkt, dan pas kunnen we kijken welk maatwerk er mogelijk is.  Toch? 

Groeten, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:16 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Ik vind deze een beetje tricky : Except, you do need to apply for the SDE++, will we be able to do so and arrange possible tailormade-solutions.. 

Ik zou niet zo goed weten wat je dan bedoelt.

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:56 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 
Urgentie: Hoog 
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Nu als volgt omgeschreven. zie bijlage bij gesprekspunt SDE++ en bij PASSIEF: extra vragen omtrent SDE++. 
Mochten er echt nog gekke dingen in staan, hoor ik het graag zo snel mogelijk. Gaat nu voor laatste check naar David/Wytske. half 2 naar DC voor dossier richting 
MEZK. 

Groetjes  

Van:   
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:42 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Bedankt  

Is er ook een achtergrond notitie beschikbaar om als bijlage te kunnen toevoegen aan het dossier voor MEZK? 
Bijvoorbeeld deze in de bijlage? Is daar een nieuwere versie van beschikbaar of klopt alle info die hier instaat en kan deze mee? 

Groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:33 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

SDE++ 

 De regelingen voor de SDE++ 2021 worden op korte termijn gepubliceerd, met daarin de exacte vereisten voor de aanvragen. CCS kan zowél onder het
industrieplafond als het elektriciteitsplafond vallen, conform klimaatakkoord.

 RVO zal de aanvragen beoordelen, en in contact met aanvragers treden als er vragen zijn of als het budget of CCS-plafond ontoereikend zou zijn (mogelijk deel
van het aangevraagde budget beschikken).

 Voor de SDE++ 2022 wordt eind dit jaar bekend welke technieken worden opgenomen en welke voorwaarden gelden, net als het openstellingsbudget. Mogelijk
kunnen dan (opnieuw of aanvullend) aanvragen worden gedaan.

Met vriendelijke groet, 
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Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
M +31 (0)   

@minezk.nl

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:12 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: zeef 

Ha  en  

Kunnen jullie meedenken hierbij? 

Idee: 
Ja meedoen, want 

- Deel van project kan gehonoreerd worden
- Cap is cap, voorlopig.
- Stapeling is mogelijk, Patrick check?

Groet,  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:35 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: zeef 

Hi  

Merci ten eerste. 

Even ter verduidelijking –  gaf aan mij door, dat er een spreeklijn moet liggen t.a.v. aanvraag Tata voor SDE++.  
Hij verwacht van ceo tata een moeilijke vraag over Tata’s aanvraag t.a.v. ofwel budget SDE++ ofwel de cap van de CCS. 
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Iets in de trant van: 
- ja jullie zeggen wij moeten aan deze sde++ ronde mee doen, maar er is toch niet voldoende budget in SDE++ alsook niet voldoende ruimte voor CCS (cap) (5

Mton CCS vanuit tata). hoe zit het dan met het budget voor SDE++ (is die wel toereikend?) en als cap op ccs in sde++ regeling (ja tata 5 mton, hoe doen we
dat dan?  lijn was volgens david, dat zien we als we er zijn etc. ). Ligt ie er? Of kunnen we daar jouw vorige mail voor gebruiken?

Hebben we die, en zo ja.  oals telefonsich afgesproken, fijn als je zo ver mogelijk daarmee kunt komen voor 11 uur   

Gr  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:29 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: zeef 

Zeef 

Tijdens het klimaatakkoord is de ‘zeef’ afgesproken voor subsidiering van CCS via de SDE++. Het doel van de zeef is ervoor te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als 
er geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieven zijn. Jaarlijks wordt hier onderzoek naar gedaan. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
heeft  Guidehouse in 2020 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen een alternatief kunnen zijn voor CCS. Voor staalproductie is het volgende geconcludeerd: 
“er is een groot potentieel tot emissiereductie maar een langere weg tot realisatie dan CCS”. Daarmee is er voor de SDE++  voor 2030 nog geen alternatief voor CCS bij 
staalproductie.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/31/vervolgonderzoek-technische-alternatieven-voor-ccs-in-nederland 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 10:27
Aan:
CC: @beverwijk.nl)
Onderwerp: Ingezonden artikel haalbaarheidsstudie FNV plan Tata Steel 
Bijlagen: Ingezonden artikel haalbaarheidsstudie NHD 6 juli 2021.pdf; M102-2021 PvdD DENK Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven_ maar 

bij bron aanpakken.pdf; M103-2021 PvdA GL D66 VVD SP CDA CU Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstud.pdf

Hoi, 

Ter info, vandaag in NHD. Ingezonden artikel van provincie en gemeente Velsen over belang haalbaarheidsstudie. In PDF, link werkt alleen met een abonnement. 

Ook in dit verband: De PCR regeling voor Everest is gisteren in PS aangenomen, samen met 2 moties. De moties roepen het Rijk/TK op om te zorgen voor een goede 
haalbaarheidsstudie met alle betrokkenen, geen definitieve besluiten te nemen voor die studie er is en de mogelijkheid open te houden om gelden voor CO2 opslag ook in 
te kunnen zetten voor het alternatieve FNV plan. En in verlengde daarvan wordt GS opgeroepen dit over te brengen aan het Rijk/Kabinet/TK.  

Een 2de motie is meer principieel van aard, uitspraak van PS zelf om CCS “in principe onwenselijk te vinden” en van het Rijk inzet te willen op technieken waarbij geen CO2 
ontstaat (bronaanpak). 

Ik heb beide aangenomen moties ook bijgevoegd. 

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid 

T  (023)  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 
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Van: Omgevingskennis
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 14:19
Aan:
Onderwerp: Media-analyse Tata Steel Nederland 
Bijlagen: Media-analyse Tata Steel Nederland.pdf

Beste   

In de bijlage de media-analyse over Tata Steel Nederland. 

Wat valt op? 
• Volgens FNV Metaal moeten de verduurzamingsplannen van Tata Steel in IJmuiden naar voren worden gehaald. De vakbond ziet weinig in het afvangen en

opslaan van de uitstoot en vindt dat de omslag naar groene elektriciteit en waterstof veel sneller moet. Op het plan van FNV wordt enthousiast gereageerd door
Kamerleden en Milieudefensie.

• Volgens diverse media is het Urgenda-plan om Tata Steel een toekomst op waterstof te bieden ‘de meest interessante optie’. Milieuorganisaties en vakbonden
merken een verschuiving vanuit Den Haag over het gebruik van CCS en waterstof.

• Diverse artikelen naar aanleiding van de uitspraak tegen Shell die het bedrijf verplicht om het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Aandacht in de kranten
gaat uit naar de mogelijke consequenties voor soortgelijke bedrijven zoals Tata Steel.

• Tata Steel mocht in een GGD-rapport niet genoemd worden als mogelijke oorzaak van de longkankerplaag in Beverwijk. GGD Kennemerland-directeur
 had dit verboden. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op zaterdag 3 juli op basis van documenten die het opvroeg via een beroep op de Wet

openbaarheid van bestuur.

Hopelijk voldoet het document aan de wensen en als er nog vragen/opmerkingen zijn horen wij dit graag. 

Vriendelijke groet, 

 
Media-analist 
................................................................................. 
Team Omgevingskennis 
Directie Klant, Advies en Informatie (KAI)  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag 
................................................................................. 
T +31  
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Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester 
 

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 28 juni 2021 voor o.a. bespreking 
van Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel  

 
Overwegende dat: 

 Het ondergronds opslaan van de bij Tata vrijkomende CO2  weliswaar tijdelijk een bijdrage 
levert aan het realiseren van de doelen van het klimaatakkoord, maar niet direct bijdraagt 
aan het gezonder en leefbaarder maken van het IJmondgebied en meer specifiek Wijk aan 
Zee; 

 Het alternatieve plan van de FNV (Groen Staal/Zeester), waarbij  gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe technieken (DRI en AEF), niet alleen leidt tot het versneld realiseren van 
klimaatneutrale staalproductie, maar tevens op korte termijn een bijdrage kan leveren aan 
de leefbaarheid in het IJmondgebied, o.a. door het sluiten van cokesfabriek 2 

 Het gevaar dreigt dat bij het kiezen voor het tijdelijk ondergrondse opslaan van CO2, dit 
alternatief voor een schonere en gezondere staal productie op de lange baan geschoven 
wordt; 

 Het daarom van het groot belang is dat op korte termijn een haalbaarheidsstudie naar het 
alternatieve  FNV/Zeester plan wordt gestart en er in afwachting van de uitkomsten van dit 
onderzoek geen definitief besluit over ondergrondse CO2 opslag wordt genomen  

 Ook Tata heeft aangegeven open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en er daarom  in de 
procedure een nader afwegingsmoment moet worden ingebouwd 

 Er op 8 juli in de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden over dit onderwerp 
gesproken wordt 

 
Roept het Rijk, in het bijzonder de betrokken bewindslieden, en de Tweede Kamer op: 

 Er alles aan te doen om op korte termijn samen met alle betrokkenen te komen tot een 
haalbaarheidsonderzoek voor het FNV/Zeester plan  

 Geen definitief besluit te nemen over  ondergrondse CO2 opslag van Tata voor de 
uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn  

 De mogelijkheid open te houden dat gelden bestemd voor  CO2 opslag  (CCS regeling), ook 
voor dit alternatieve plan kunnen worden ingezet. 

 
Verzoekt het college van GS: 

 De Tweede Kamer en betrokken bewindslieden voor 8 juli actief op de hoogte te brengen van 
boven genoemde overwegingen en standpunt 

 Zich maximaal  in te spannen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbaar besluit 
genomen wordt met betrekking tot ondergrondse CO2 opslag zolang de resultaten van dit 
onderzoek niet bekend zijn  



 
En gaan over tot de orde van de dag.  
 
 
 
 
Gert-Jan Leerink              Ayse Er                          Linde Gonggrijp                 Nick Roosendaal  
PvdA    GroenLinks             D66   VVD 
 
 
Eric Smaling                     Willemien Koning        Michel Klein 
SP          CDA                            CU                



 
Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken  
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de 
Voordracht Toepassen Provinciale Coördinatieregeling (PCR) project Everest Tata Steel;  
 
constaterende dat: 

 
- Tata Steel provincie Noord-Holland heeft verzocht om de PCR toe te passen voor het project Everest 

om CO2 af te vangen;  
- hiermee het vergunningsproces voor CO2-afvang versneld kan worden doorlopen; 
- o.a. omwonenden van Tata Steel, Urgenda en Greenpeace zich hebben uitgesproken tegen de 

voorgenomen plannen van afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2; 

 overwegende dat: 

- met afvang en opslag van CO2 het CO2-probleem niet wordt opgelost, maar weer doorgeschoven naar 
toekomstige generaties; 

- CO2-afvang (en uiteindelijk opslag) een dure end-of-pipe maatregel is om CO2 in de lucht te 
verminderen, waar nog zeer grote onzekerheden over bestaan; 

- o.a. onderzoekers van Stanford University waarschuwen dat deze maatregel grote risico’s met zich 
meebrengt, in praktijk te weinig doet voor het klimaat en meestal de luchtvervuiling doet toenemen;1 

- zij ook stellen dat met de sterke focus op afvangen van CO2 “men middelen af leidt van echte 
oplossingen”; 

- Stanford University concludeerde dat er met het afvangen van CO2 geen vermindering is van de 
sociale kosten (o.a. luchtvervuiling, mogelijke gezondheidsproblemen, economische kosten); 

- inzet op CO2-afvang/opvang ons weer voor decennia afhankelijk dreigt te maken van vervuilende 
bedrijven (lock-in effect); 

- het geld maar één keer besteed kan worden en investeringen op end-of-pipe maatregelen plannen 
met structurele oplossingen (zoals die van Zeester-groep) in de weg kunnen zitten;234 

 

gehoord de discussie, 
 
spreken uit:  
 

- end-of-pipe maatregelen zoals afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2 van Tata Steel in principe 
onwenselijk te vinden; 

- van het Rijk volop inzet te willen op technieken waarbij geen CO2 ontstaat (bronaanpak); 

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
Ines Kostic   Süleyman Koyuncu 
Partij voor de Dieren  DENK 

                                                 
1 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/26/studie-plaatst-ernstige-vraagtekens-bij-afvangen-van-co2/ 
2 Kan Tata Steel in 2030 klimaatdoelen al halen? Volgens dit plan van FNV wel - NH Nieuws 
3 Tata Steel kan veel sneller CO2-uitstoot en omgevingsoverlast verminderen - FNV 
4 https://nos.nl/artikel/2385353-rutte-staat-open-voor-ambitieus-klimaatplan-urgenda-over-inzet-waterstof-

megawindmolens 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/285716/kan-tata-steel-in-2030-klimaatdoelen-al-halen-volgens-dit-plan-van-fnv-wel
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/metaal/2021/05/tata-steel-kan-veel-sneller-co2-uitstoot-en-omgevi
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.  
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Van:
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 12:11
Aan:
CC:
Onderwerp: Persvragen Tata Steel/Havenstad IJpoort 

Beste  

Een journalist van de IJmuider Courant en het Noord-Hollands Dagblad benaderen me met vragen over Tata Steel/Havenstad IJpoort. Kunnen jullie input leveren voor 
de beantwoording daarvan? Graag ontvang ik de antwoorden voor morgen 12:00 uur.  

Van de initiatiefnemer van Havenstad IJpoort, een nieuwe stad op een deel van het Tataterrein, begrijpt de journalist dat minister Blok en het ministerie dat plan 
meenemen ‘ter beoordeling’ voor de toekomst van de staalindustrie in Nederland. Daar heeft hij enkele vragen over: 

1. Klopt dat inderdaad?
2. Op welke manier gaat het initiatief Havenstad IJpoort (www.havenstadijpoort.nl) een rol spelen in de visie van de minister en het ministerie?
3. Wanneer komt de minister met zijn kijk op de toekomst van Tata Steel, de vergroening daarvan en het toestaan van eventuele andere functies in het gebied,

zoals een nieuwe stad als IJpoort?
4. Hoe kansrijk acht het ministerie of de minister Havenstad IJpoort?
5. In hoeverre zijn er verdere contacten tussen het ministerie en het consortium (38 bedrijven en organisaties) achter IJpoort?
6. In het kader van luchtverontreiniging, GGD- en RIVM-onderzoeken, hoe wenselijk is de huidige staalindustrie in de IJmond nog?
7. Ziet de minister of het ministerie potentie in een verbetering van de luchtkwaliteit in het plan Havenstad IJpoort (waarbij een ‘groene’ staalfabriek overblijft)?

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

 

Woordvoerder 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Communicatie 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

M   06-  
E     @minezk.nl  
W   www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez 
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Van:
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 14:03
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: RFNV 11.30h - graag akkoord voor 13.30h op persvragen Noord Holland dagblad

prima 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 13:56 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: RFNV 11.30h - graag akkoord voor 13.30h op persvragen Noord Holland dagblad 

Zo voldaan aan focco’s vraag? 

Extra zin bij 1. en bij beantwoording 5 zinnen in volgorde veranderd. 

Gr  

Van: Vijselaar, F.W. (Focco) < @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 13:42 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: RFNV 11.30h - graag akkoord voor 13.30h op persvragen Noord Holland dagblad 

Kijk even naar de formuleringen bij punt 1 en punt 2 vwb afwijzing van de voorstellen. Verderop blijkt dat we wel degelijk in gesprek zijn (geweest), en dat we de zorgen 
delen.  

Op 15 jul. 2021 om 12:48 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Geen probleem. 
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Graag wel nog je blik/akkoord op beantwoording vragen van de pers t.a.v. Tata, die moeten via  om half 2 naar Noord Hollands 
dagblad. Zie hieronder. 

heeft ze rond 11uur ook gestuurd.  is akkoord.  

Groet, 

 

--- 

Een journalist van de IJmuider Courant en het Noord-Hollands Dagblad benaderen me met vragen over Tata Steel/Havenstad IJpoort. Kunnen jullie 
input leveren voor de beantwoording daarvan? Graag ontvang ik de antwoorden voor morgen 12:00 uur.  
Van de initiatiefnemer van Havenstad IJpoort, een nieuwe stad op een deel van het Tataterrein, begrijpt de journalist dat minister Blok en het ministerie 
dat plan meenemen ‘ter beoordeling’ voor de toekomst van de staalindustrie in Nederland. Daar heeft hij enkele vragen over: 

1. Klopt dat inderdaad?
Antwoord:
 Nee, dat klopt niet.

Wel is er eerder contact geweest met de initiatiefnemer van Havenstad IJpoort. In deze gesprekken is gesproken over het voorstel IJpoort,
maar is er o.a. door het gebrek aan concretisering van de plannen in het voorstel en het lopende traject tussen Tata Steel Nederland en FNV
voor een onafhankelijk onderzoek naar de verduurzamingsstrategie van het bedrijf, besloten vanuit EZK te wachten op deze uitkomsten.
Daarom zijn er geen verdere acties ondernomen om deze plannen mee te nemen in de beoordeling van (M)EZK. Bovendien is het, binnen de
kaders die het klimaatakkoord biedt, aan het bedrijf zelf om keuzes te maken over hun verduurzamingstraject.

2. Op welke manier gaat het initiatief Havenstad IJpoort (www.havenstadijpoort.nl) een rol spelen in de visie van de minister en het
ministerie?
Antwoord:
 Vooropgesteld staat dat binnen de kaders die het klimaatakkoord biedt, het aan het bedrijf zelf is om keuzes te maken over hun

verduurzamingstraject.
 Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, met name op het gebied van klimaat en milieu, waar het staalbedrijf een verantwoordelijkheid heeft.

(M)EZK staan dan ook in nauw contact met Tata Steel Nederland over de verduurzamingsstrategie.
 Daarbij staan voor EZK twee doelen centraal:

o Ten eerste: het bedrijf moet schoner. Dat betekent zowel het terugdringen van de CO2-uitstoot, als het terugdringen van schade en
overlast voor de omgeving en milieu.

o Ten tweede: de banen moeten voor IJmuiden behouden blijven. Dat betekent dat de verduurzamingsslag hier, in Nederland,
gemaakt moet worden en we staalproductie niet naar het buitenland willen verplaatsen.

 MEZK wil nu eerst de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek van FNV en Tata afwachten, en hier niet over speculeren.
 Daarom ligt het niet in de rede dat dit initiatief nu betrokken zal worden in de visie van EZK.
 MEZK gaat er vanuit dat Tata en FNV een inhoudelijk adequate onafhankelijke partij kunnen aanstellen, zodat deze studie onafhankelijk en

concreet in kaart kan brengen welke verduurzamingsstrategie voor het bedrijf goed is, o.a. voor het milieu, klimaat en baanbehoud.

3. Wanneer komt de minister met zijn kijk op de toekomst van Tata Steel, de vergroening daarvan en het toestaan van eventuele
andere functies in het gebied, zoals een nieuwe stad als IJpoort?
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Antwoord: 
 De afgelopen periode is er intensief vanuit het Rijk samengewerkt met Tata vanwege de maatschappelijke relevantie van het bedrijf en de

uitdagingen waar het bedrijf voor staat op het gebied van banenbehoud, milieu en klimaat. Tot doel staat een toekomstbestendige
voortzetting van de duurzame staalproductie door Tata in Nederland, in IJmuiden.

 In het voorjaar is de Expression of Principles (EoP) een op inspanningen gerichte overeenkomst tussen EZK en Tata gepresenteerd. Daarin is
afgesproken welke stappen Tata en EZK de komende periode zullen doorlopen om de CO₂-reductie te realiseren en milieu-en
gezondheidsoverlast voor de omgeving van Tata te verminderen.

 Het is uiteindelijk niet EZK die de afweging maakt over de te volgen verduurzamingsroute, mits binnen de kaders van het Klimaatakkoord,
dat moet Tata zelf doen.

 Wel blijven we om voortgang te bewaken in gesprek met zowel het bedrijf als met de betrokken mede-overheden: de omliggende
gemeenten, provincie Noord-Holland en het ministerie van I&W.

 Ook zullen we met de Kamer in contact treden in het najaar over de Toekomst van Tata Steel Nederland, waar o.a. de ontwikkelingen van
het onafhankelijk onderzoek en hoe dit kan bijdragen aan de te kiezen verduurzamingsstrategie van het bedrijf besproken wordt.

4. Hoe kansrijk acht het ministerie of de minister Havenstad IJpoort?
Antwoord:
 Het is niet mogelijk om een goed oordeel te geven omdat dit initiatief nog onvoldoende uitgewerkt is.

5. In hoeverre zijn er verdere contacten tussen het ministerie en het consortium (38 bedrijven en organisaties) achter IJpoort?
Antwoord:
 Er zijn regelmatig mailwisselingen geweest met de initiatiefnemer van IJpoort, en er is ook een keer op ambtelijk niveau een videogesprek

met hem gevoerd.
 Daarbij is steeds aangegeven dat het gewaardeerd wordt dat het consortium meedenkt met de verduurzaming van het gebied.
 Echter is het nu van belang om ook de tijd aan Tata Steel Nederland en FNV te geven om het onafhankelijk onderzoek uit te voeren.
 EZK zich blijft inzetten voor het behoud en de verduurzaming van de industriële productie in Nederland, waaronder Tata Steel Nederland.

Daarom is EZK ook in gesprek met het staalbedrijf in IJmuiden en met FNV.

6. In het kader van luchtverontreiniging, GGD- en RIVM-onderzoeken, hoe wenselijk is de huidige staalindustrie in de IJmond nog?
Antwoord:
 De staalindustrie is belangrijk voor Nederland en we willen deze hier houden.
 Alle partijen o.a. het Rijk, Provincie Noord Holland en de omliggende gemeenten maar ook Tata Steel zelf en een

aantal grote milieuorganisaties zijn het met elkaar eens dat dit alleen wenselijk en mogelijk is als de staalproductie
op een duurzame manier zal plaatsvinden en daar wordt hard aan gewerkt.

 Tata Steel Nederland behoort volgens World Steel tot de top 10 van de meest CO2-efficientste staalproducenten ter wereld.
Productie verplaatsen naar het buitenland is dus slecht nieuws voor het klimaat.

 Daarnaast draagt het bedrijf bij aan de werkgelegenheid en Nederlandse economie. Bij Tata Steel Nederland werken 11.000
mensen. Volgens onderzoek van Oxford Economics zorgt Tata Steel Nederland daarnaast nog eens voor 47.000 indirecte
banen.

7. Ziet de minister of het ministerie potentie in een verbetering van de luchtkwaliteit in het plan Havenstad IJpoort (waarbij een
‘groene’ staalfabriek overblijft)?
Antwoord:
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 In dit plan is voorzien dat er in IJmuiden geen ijzersmelterij meer zal bestaan en dat het benodigde staal geïmporteerd zal worden. Dat zal
uiteraard positieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit.

 Daar staat tegenover dat het simpelweg afstoten van de voorkant van de site in IJmuiden negatieve consequenties heeft voor de
werkgelegenheid, de innovatie en de kwaliteit van het staal.

 Bovendien leidt het niet tot een reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot en de mondiale verbetering van de luchtkwaliteit.
 Dat is de reden dat ingezet  wordt op de verduurzaming van het gehele industriële complex van Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf moet

groener en de banen moeten hier behouden blijven.
 Ook heeft Tata Steel in de Roadmap+ uiteengezet hoe het de milieuoverlast van de omgeving in de komende periode wil adresseren, waarbij

zij een toezegging doen van 300 miljoen aan investeringen.

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:33 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Gesprek FNV 11.30h - puntjes 

Dank nog, was ook last minuten ingepland 

Op 15 jul. 2021 om 11:22 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Ha  

Afspraak FNV 11.30uur  was nieuw voor mij, maar wel goed om hen te spreken en voortgang op onderzoek van hun kant te horen. 
Gisteren heeft Branka eerdere stukken (verslag gesprek Narendran-MEZK 5 juli en vb. gesprek gisteren met Hans van den Berg,  

 in ibabs gezet.  

Belangrijkste vragen richting FNV zijn m.i.: 
- Voortgang onafhankelijk onderzoek
- Hoe verloopt samenwerking Tata, FNV, Roland Berger (onafh. onderzoekspartij)?
- Waar zitten zorgen?
- Hoe verloopt samenwerking tussen FNV en Zeester? m.a.w. staat achterban ook achter deze opzet van onafh. onderzoek?

Uit te spreken: 
Belang bij onafhankelijk onderzoek waar de resultaten ook echt van geaccepteerd worden, met input via de onafhankelijke stakeholders 
interviews. Niet dat daar achteraf dan nog twijfel over bestaat. Belangrijk dat dat gerealiseerd wordt.  
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Groet, 
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Van: )
Verzonden: maandag 19 juli 2021 18:10
Aan: )
CC:
Onderwerp: Re: Aantal terugkoppelingen/stavaza ontwikkelingen tata

H , stuur mij svp de uitnodiging even door. 

Gr   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 19 jul. 2021 om 17:22 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

 

We spreken elkaar morgen 12.30-13.00uur over stand van zaken rondom Tata.  
, kan jij deze email in ibabs zetten voor  tbv van dit overleg? Bedankt alvast! 

Hieronder terugkoppeling van de gesprekken vorige week: 
- gesprek Focco, Hans vd Berg, Pieter Blauwhof
- gesprek Focco, FNV
- gesprek Focco, Roald Laperre (I&W)
- voorgangsoverleg met

Belangrijkste punten voor nu: 
- Persstatement over gezamenlijk onderzoek tussen FNV/Tata zou eind vorige week/begin deze week uitkomen en zouden ze nog met ons afstemmen.

Nog niet ontvangen.  komt hier morgen op terug.
- Woensdag is stuurgroep met I&W.  Agendapunten zijn: (1) Ontwikkelingen onafhankelijk onderzoek Tata Steel en FNV en (2) parallel milieu- en

gezondheidsonderzoek IenW.  en ik zijn aanwezig. Geen nieuwe ontwikkelingen t.a.v. voorbereiding Focco-Laperre. Die zullen we in ibabs zetten
voor woensdag incl. evt nieuwe ontwikkelingen morgen (zie hieronder).
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- Je wordt uitgenodigd voor een onafhankelijk stakeholder interview vanuit EZK om input te leveren aan het onafhankelijk onderzoek FNV/Tata door
 (net als andere stakeholders, zoals I&W, om belangrijkste punten voorafgaand, onafhankelijk mee te geven met als doel breed draagvlak

voor resultaten). Nog geen datum. Wordt door FNV ingepland en contactgegevens zijn gedeeld. Voorbereiding zullen we starten.
- Tata en FNV nu minimaal 3 weken met verlof (in ieder geval , als spoed bereikbaar).
- Volgende week woensdag 28 juli is voortgangsoverleg TSN-EZK  door grote afwezigheid Tata stelt Ingrid voor deze te annuleren. Ik heb gevraagd voor

wanneer dan weer wel. wordt vervolgd.
- SDE++ en kamerbrief staatsdeelnemingen CCS zijn gepubliceerd en is Tata van op de hoogte gesteld. Zorgen zijn bekend, verder oppakken in komende

periode. Speelt, naast het onafhankelijk onderzoek, nog steeds mee in wel/niet indienen van SDE++.
- Donderdag overleg met EU collega bij Tata, over fit-for-55% en effect op Tata, waaronder de CBAM/free allowances groot effect.

Tot zo ver de update. Morgen praten we specifieker bij. 

Groet, 

 

Terugkoppelingen gesprekken: 

Gisteren, wo 14 juli, gesprek tussen Focco, Hans van den Berg, Pieter Blauwhof, Ingrid, Sharief, Lisa: 
- goed en open gesprek over ontwikkelingen t.b.v. nieuwe structuur Tata Steel Nederland (opvolging gesprek MEZK 5 juli)
- Ook afgesproken om  contact te brengen met opvolger  om continuering deze informele gesprekken te

bestendigen.
- Daarnaast over stand van zaken onafhankelijk onderzoek gesproken: Roland Berger gesproken, offerte wordt gestuurd en Tata/FNV spreken elkaar

over persstatement einde week of begin volgende week over dit onderzoek
- Diverse aspecten komen aanbod: zie ook hieronder in de voorbereiding van overleg tussen Focco en Lapperre.
- Focco gaf het belang aan dat het onderzoek eerst pre-subsidie moet kijken wat de beste techniek is om te kiezen (obv onrendabele toppen). de

subsidie mag namelijk niet leidend zijn voor de keuze in verduurzamingsoptie. Kort ingegaan op beleidsrijke begroting en dat gewerkt wordt aan de
NIKI. Dus eerst maar eens inzichtelijk maken wat de onrendabele toppen van de technieken zijn en dan kunnen we daarna in gesprek gaan welke
subsidies of paden dan mogelijk zijn. Natuurlijk hebben we vanuit de overheid ook een verantwoordelijkheid om  op kosteneffectiviteit te
controleren.

- Kort nog gesproken over het RIVM/OVV onderzoek om gezondheid en de aangenomen motie door I&W t.a.v. nog aanvullend onderzoek naar
milieu en gezondheidsaspecten van het plan. Meer info wordt vrijdag bij Lapperre op gevraagd. Maar zeker ook tijdlijn van belang hier, verwachting
is dat ook in sept. resultaten RIVM uitkomen.

Do 15 juli, gesprek tussen Focco,  en Roel Berghuis (FNV), : 
 Dit ging over de status van het onafhankelijk onderzoek, betrokkenheid van EZK, en tijdspad richting debat Tata in september.
 Tata/FNV komen later deze week of begin volgende week met persbericht over het onderzoek. Daar lezen we nog op mee hoe rol EZK in wordt

opgenomen. Even goed afstemmen wat hier in kan staan.
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  zal uitgenodigd worden voor onafhankelijk stakeholder interview voor input EZK, waarschijnlijk volgende week.
 Uitgesproken dat inderdaad na dit onderzoek geen gesteggel meer moet zijn over de te verkiezen optie, dan is dit onderzoek de baseline waar aan

gewerkt gaat worden. ook vanuit FNV draagvlak daarvoor.
 Belang bij vergelijking pre subsidie en daarna na subsidie t.a.v. de technieken te kiezen in het onderzoek. Zodat niet het subsidie instrument leidend

is in de keuze voor verduurzaming tata.

Do 15 juli, gesprek : 
 Korte terugkoppeling van bovenstaande gegeven en ook voor hun vakantie e.e.a. afgestemd hieromtrent
 27 juli wordt door RVO sessie georganiseerd van SDE++ irt CCS, daar zullen ze voorafgaand aan al hun vragen bij ons delen.
 veel werk aan overeenstemming krijgen  met fnv over de offerte roland berger. wordt vervolgd.
 Ook EU wordt volgende week besproken t.a.v. fit for 55% irt Tata

Vr 16 juli, gesprek  (I&W): zie voorbereiding hieronder. 
Terugkoppeling:  
-  vertelde dat hij twee gesprekken heeft gevoerd met Tata. Voor de raad van bestuur staat nog een positie open, belangrijk voor de samenwerking

dat dit iemand wordt die goed kan schakelen met de Nederlandse politiek.
- Het onderzoeksrapport wordt gegund aan .  zegt tevreden te zijn met de ambtelijke werkgroep, die loopt goed. Stas IenW was

aangedaan na een bezoek aan de bewoners rondom Tata. Toezegging gedaan een onderzoek te laten uitvoeren naar veiligheid, m.b.t. milieu en
volksgezondheid. Gerichte opdracht voor bv. TNO, CE Delft met hetzelfde tijdspad als het EZK onderzoek (1 september def.). Benadrukt het belang dat
onderzoekers met elkaar contact houden.  benadrukt ook dat eventuele tegenstrijdige conclusies het debat over Tata niet ten goede zouden
komen.

- Het idee ontstaat om beide bewindspersonen bij elkaar te brengen ter voorbereiding op het Tata debat.

Voorbereiding voor  – gesprek  (I&W) 
Annotatie: EZK en I&W werken samen aan het Tata-dossier. EZK aan  de verduurzamingsopgave, I&W aan milieu, gezondheid en leefomgeving. 
Belangrijk om stil te staan bij samenwerking en opvolging op:  
1. Onafhankelijk onderzoek Tata/FNV
 Je kan kort ingaan op de inzichten verkregen uit het overleg met Tata ) en FNV ( ),

en evt. bezoek MEZK aan TSN op 5 juli.
 Voortgang op het onderzoek loopt, FNV/Tata spreken nu met  (onafh. partij) en werken toe naar gezamenlijke persstatement over uit te

voeren onderzoek. Diverse aspecten worden meegenomen: (1) decarbonisatie, (2) technische haalbaarheid, (3) milieu/impact omgeving, (4) future
proof & werkgelegeheid, (5) financieel en (6) free allowances & financiele steun. Belang van gedragen onafhankelijk onderzoek zodat deze inzichten
meegenomen worden. Daarom wordt er ingezet op onafhankelijke stakeholder interviews met o.a. Zeester, maar ook Provincie Noord-Holland, I&W en
EZK.

 We zijn positief over de voortgang. Tegelijkertijd zien we ook dat het krap wordt met debat, maar ook met de  SDE++ aanvraag die openstaat tussen 5
okt en 11 november.
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 Evt. kan je nog ingaan van belang onderzoek pre-subsidie voor in kaart brengen onrendabele toppen. Subsidie mag niet leidend zijn voor keuze
techniek voor verduurzaming. Daarnaast wel in kaart brengen welke subsidie/ondersteuningsopties er dan wel zijn.

 Belang uit te spreken dat we vanuit EZK wel deel willen nemen aan de onafhankelijke stakeholder interviews, maar geen opdrachtgeversrol o.i.d. op
ons willen nemen.

 We zijn nauw betrokken bij voortgang en criteria in het onderzoek. Maar zeker omdat de vraag straks ook komt t.a.v. subsidies en wat wel/niet te
subsidiëren valt, belangrijk om ook een gedegen afstand te kunnen bewaren tot het onderzoek en onafhankelijk uit te kunnen laten voeren. Daarna kan
dan bekeken worden welke subsidies gefaciliteerd kunnen worden, evt. niet alleen via SDE++, maar ook via op te zetten nieuw instrument NIKI
(Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie).

2. Commissiedebatten & moties (waaronder OZ I&W gezondheid)
 Je kan ingaan op de moties die zijn aangenomen in Commissiedebat K&E en in het commissiedebat externe veiligheid t.
 I&W geeft opvolging aan moties debat Externe Veiligheid, waaronder: een additioneel onderzoek t.a.v. de gezondheid. Vragen naar:
o Voortgang onderzoek gezondheid
o Hoe ze dit willen gaan uitvoeren
o Hoe dit samenloopt met lopende onderzoeken van RIVM en OVV
o De tijdslijn van dit OZ en van RIVM en OVV, mede met debat Toekomst Tata Steel in september in het achterhoofd.
 Belangrijke moties aan EZK debat K&E, zijn:
o Aangenomen motie dat we geen onomkeerbare stappen nemen voor het Kamerdebat in september en dat het onderzoek inzicht geeft in: CO2

reductie over tijd, benodigde koolstofbudget totdat er klimaatneutraal staal wordt geproduceerd, de benodigde investeringen en subsidies, de impact
op andere vormen van uitstoot, gevolgen werkgelegenheid en impact omliggende regio.

o Hierop is specifiek door STAS EZK ingegaan dat de regering dit kan toezeggen, mits dit niet betekent dat het onderzoek moet worden afgewacht voor
de CCS aanvraag van Tata voor de SDE++. Deze regeling staat voor alle bedrijven open, dus ook voor Tata, in het najaar.

o Motie over maatwerkafspraken met BIG12. In Commissiedebat K&E vorige week is een motie aangenomen omtrent het maken van verdere
maatwerkafspraken met de Big12 over de verduurzaming. Als voorbeeld werd Tata genoemd, met de Expression of Princples  (EoP). In principe staan
we hier positief tegenover, tegelijkertijd kijken we bij EZK nu nog naar welke precieze invulling we hieraan willen geven, bijv. in discussie over
beleidsrijke begroting, en wat dit betekent voor ons beleid en nader te maken afspraken met andere industriële bedrijven.

3. Samenwerking
 Je kan aangeven dat we goed met elkaar in contact moeten blijven treden over de voortgang en inhoud op dit dossier (zoals gedaan wordt). Er is 1x in

de 2 weken overleg met I&W, Provincie N-H, en EZK. Ook indien nodig op dit niveau terug laten komen. Zeker richting voorbereidingen debat in
september.

 We hebben onze twijfels bij haalbaarheid en inpassing additioneel onderzoek in de tijd op leefomgeving- en gezondheidseffecten, naast RIVM en OVV.
Echter als we natuurlijk iets kunnen betekenen in facilitering contacten o.i.d. of aanlevering bestaande stukken, kunnen we aanbod daartoe doen.
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Van:
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 10:33
Aan:
CC:
Onderwerp: ANP: Tata Steel en FNV gaan samen verduurzaming Tata onderzoeken

Goedemorgen  
Het persbericht van Tata en FNV wordt door de media opgepakt, zie hieronder het ANP-bericht. Berichten van het persbureau ANP worden vaak geplaatst op nieuwssites 
en in kranten, dus we zullen dit bericht vandaag her en der online zien verschijnen.  
Groet,   

Tata Steel en FNV gaan samen verduurzaming Tata onderzoeken 

MAANDAG 02 AUGUSTUS 2021 | 10:24 | MEDIANET ECO | PRIORITEIT: 3 | 1 | WOORDEN: 260 

 
IJMUIDEN (ANP) - Staalconcern Tata Steel en vakbond FNV zijn begonnen met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de beste manier om de staalproductie in Nederland te 
verduurzamen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar technische en economische haalbaarheid, impact op het milieu en vermogen om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen. 

Tata Steel is bekend van het hoogovencomplex in IJmuiden. Vakbond FNV pleit al tijden voor behoud en verduurzaming van de hoogovens. De Indiase eigenaar is bezig de Britse tak van de 
Nederlandse tak los te koppelen. Daarbij staat IJmuiden volgens FNV in de etalage. Eigenaar Tata Steel zou om die reden ook niet bereid zijn om nog heel veel geld te steken in de 
verduurzaming van het complex. 

Tata Steel probeert te vergroenen door middel van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. Volgens FNV is veel meer mogelijk. De bond kwam zelf met een plan 
om Tata Steel binnen vijf jaar af te krijgen van kolen. De hoogovens en een groot deel van de andere installaties zouden ook kunnen draaien op groene stroom en aardgas. En op iets langere 
termijn zou Tata Steel dan kunnen overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties. Daarmee zou de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden 
tijd zijn. 

Adviesbureau Roland Berger gaat de opdracht uitvoeren. Tijdens het onderzoek zullen volgens Tata en FNV onder meer overheden, experts, belanghebbenden en milieuorganisaties worden 
geraadpleegd. De verwachting is dat begin september een beeld kan worden geschetst. Het haalbaarheidsonderzoek moet dit najaar zijn afgerond. 

VIAN SCHOUTEN (JDH) | ANPX-020821-064-V1 | © 2021 ANP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 11:34
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie?

Hi  

Dat is mooi. 
Ja, bronnen kunnen gewoon worden gedeeld. Ik heb er veel meer geraadpleegd, maar die komen allemaal op hetzelfde neer. 

Groeten, 

 

From: @minezk.nl>  
Sent: donderdag 19 augustus 2021 09:49 
To: @minbuza.nl> 
Cc: @minbuza.nl>; @minbuza.nl>; @minezk.nl> 
Subject: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie? 

Hartelijk dank ! 

Dit is voor nu voldoende. Mocht ik nog additionele vragen hebben, laat ik het weten.  

Ik ben blij dat je ook de bronnen erbij hebt gezet. Komt alle informatie van openbare bronnen, waardoor deze informatie te delen is met externen? 

Groet, 

 

Van: @minbuza.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 09:41 
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Aan: @minezk.nl> 
CC: minbuza.nl>; @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie? 

Beste  

Excuses, we hadden een antwoord klaarstaan maar die was in de drafts blijven hangen, zie hieronder. Specifiekere informatie dan dit is (nog) niet beschikbaar, maar we 
zullen het zeker blijven volgen. Ik hoop dat het van nut is.  

 Op 13/07 heeft ArcelorMittal (AM) met de Spaanse overheid een Call for Interest getekend waarin een investering van 1 miljard euro in decarbonisatie-
technologieën t.b.v. de fabriek in Gijón wordt voorzien. De CO2-uitstoot van de fabriek wordt daarmee in 5 jaar worden teruggedrongen met 50%. Hier het
persartikel van ArcelorMittal zelf: https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-signs-mou-with-the-spanish-government-supporting-1-
billion-investment-in-decarbonisation-technologies

 Minister van Industrie Maroto zei tijdens de ondertekening van het MoU: In this regard, the Government of Spain is exploring regulatory instruments to support
the industry in the transition process, such as the compensation programmes for electricity-intensive industries, tools to promote improved energy efficiency,
public financing for digitalisation, instruments to promote industrial investments, training programmes and strategies to promote the use of clean fuels.”

 Binnen het Spaanse herstelplan valt deze publiek-private samenwerking binnen component 12: Het Spaanse Industriebeleid 2030.
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf Vanaf pag. 69 wordt ingegaan op financiering.

 In het kader van het Spaanse herstelplan, zal de overheid i.s.m. de private sector een aantal strategische projecten worden ontwikkeld, “Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transformación Económica” ofwel PERTE’s. Deze moeten zorgen voor een “sleepeffect” binnen de gehele waardeketen van een sector (hiervoor 
moet worden voldaan aan een aantal criteria), en op die manier zorgen voor economisch herstel, werkgelegenheid en het vergroten van het concurrentievermogen 
van de Spaanse economie in de betreffende sector/keten. Zo is er bijv. reeds één voor de automobielsector. Wat wij weten, is dat hiervoor het gebruikelijke
instrumentarium zal worden ingezet, d.w.z. steun of fiscale voordelen voor investeringen in R&D en innovatie, digitalisering en duurzaamheid, etc.
Hoewel we dit niet met zekerheid kunnen opmaken uit de bronnen, is het aannemelijk dat voor dit project een PERTE wordt uitgewerkt. In de volgende presentatie
van het Spaanse ministerie van Industrie wordt decarbonisatie nl. als één van de prio’s voor PERTE’s genoemd (zie slide 11): https://www.siderex.es/wp-
content/uploads/2021/06/ROAD-SHOW_2021-APOYO-A-LA-INVERSION-INDUSTRIAL_DIFUSION-FAIIP-CEOE.pdf . Daaronder m.b.t. de in te zetten instrumenten
staat het volgende:  “Gemengde lening- en subsidiesteun, en het gebruik van de verschillende beoogde publiek-private samenwerkingsinstrumenten”. Helaas nogal 
algemeen, maar meer details zijn dan ook nog niet bekend. De PERTE’s worden aangekondigd

 Ook uit de volgende tekst wordt duidelijk dat het niet om steun aan één bedrijf -ArceorMittal- gaat. The support of the national and regional governments in this
project is crucial as it will enable ArcelorMittal to have access to green hydrogen supplied through a consortium of companies that will cooperate in the
construction of the infrastructure required in order to produce hydrogen in the Iberian Peninsula using solar-powered electrolysis and to transport it directly through
a network of pipelines. The initiative involves the construction of multiple large-scale solar farms, with hydrogen produced in situ and with the corresponding
impact in terms of employment.

 In alle persartikels verwezen naar uitspraken van de Spaanse overheid die aangeven “hervormingen en investeringen te bevorderen om maximale financiële steun
aan het project te kunnen geven, die in lijn is met de Spaanse en Europese wet- en regelgeving”.

 Premier Sánchez heeft ook aangekondigd samen met de Spaanse Unie van Staalbedrijven en ArcelorMittal een actieplan voor de staalsector te zullen opstellen -
zoals ook in buurlanden gebeurt-, met als doel het concurrentievermogen en de transitie van de Spaanse staalbedrijven te verbeteren.
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Bronnen: 
 https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-signs-mou-with-the-spanish-government-supporting-1-billion-investment-in-

decarbonisation-technologies
 https://www.greencarcongress.com/2021/07/20210714-arcelormittal.html
 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130721-sanchez-arcelor.aspx
 https://www.europapress.es/economia/noticia-arcelormittal-invertira-1000-millones-descarbonizar-plantas-asturias-20210713181236.html

Met vriendelijke groet, 

 
Handelsmedewerker 
........................................................................ 
Economische Afdeling 
Nederlandse Ambassade Madrid 
Paseo de la Castellana 259-D | 28046 | Madrid 
........................................................................ 
T +34 91  
F +34 91  
E minbuza.nl / minbuza.nl (handel gerelateerde vragen) 
Bezoek ons digitaal handelskantoor via www.handelmetspanje.com en volg ons via sociale media! 

From: @minezk.nl>  
Sent: woensdag 18 augustus 2021 13:23 
To: @minbuza.nl> 
Cc: @minbuza.nl> 
Subject: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie? 

Beste  

Hebben jullie antwoorden op onderstaande vragen weten te achterhalen?   
Ook Tata Steel is inmiddels geïnteresseerd in deze vragen in verband met hun haalbaarheidsstudie naar verduurzamingsroutes. 
Ik houd me daarom erg aanbevolen over enige ontwikkelingen die jullie hieromtrent hebben kunnen vinden.  

Kunnen we morgenmiddag hierover even telefonisch contact hebben? 

Groet, 
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Van: @minbuza.nl>  
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 08:41 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Spaanse steun bij groene staalproductie? 

Beste  

Dank voor je bericht, je bent zeker aan het goede adres. 
We kijken ernaar en komen zo snel mogelijk bij je terug hierover. 

Groeten, 

 

 
Handelsmedewerker 
........................................................................ 
Economische Afdeling 
Nederlandse Ambassade Madrid 
Paseo de la Castellana 259-D | 28046 | Madrid 
........................................................................ 
T +34 91  
F +34 91  
E @minbuza.nl / @minbuza.nl (handel gerelateerde vragen) 
Bezoek ons digitaal handelskantoor via www.handelmetspanje.com en volg ons via sociale media! 

From: @minezk.nl>  
Sent: vrijdag 30 juli 2021 16:31 
To: @minbuza.nl> 
Subject: Spaanse steun bij groene staalproductie? 

Beste  
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Via een klasgenoot van het diplomatenklasje dit jaar heb ik vernomen dat je werkzaam bent op de economische afdeling van de NL ambassade in Madrid.  
Mijn naam is  en ik werk bij EZK, Directie Topsectoren en Industriebeleid, in het team Verduurzaming Industrie. Naast dat ik verantwoordelijk ben voor EU 
dossier in ons team, ben ik sinds kort ook dossierhouder Tata Steel IJmuiden. 
 
Ik neem via deze weg contact met je op over een specifieke vraag, namelijk over de subsidiering van de Spaanse overheid aan ArchelorMittal voor duurzame staalproductie 
(https://www.change.inc/industrie/arcelor-mittal-belooft-eerste-groene-staalfabriek-te-maken-36825).  
Graag zou ik meer willen achterhalen hoe de Spaanse overheid in staat was deze subsidiering mogelijk te maken, binnen de huidige EU staatssteunkaders. Vanuit 
Nederland zijn wij ook aan het bezien hoe we de groene staalproductie vanuit Nederland zouden kunnen subsidiëren en iets meer informatie over dit project zou ons 
hierbij helpen. Tevens hebben we op 9 september een Commissiedebat in de Kamer over de Toekomst van Tata Steel Nederland en verwachten we een vraag als: waarom 
kan Spanje wel deze specifieke technologie ontwikkeling ondersteunen en Nederland niet?  
Verwachting is dat we eind augustus een definitief dossier moeten afronden, waar we deze informatie in moeten verwerken.  
 
Het verzoek is daarom of jullie vanuit de ambassade (bij het ontbreken van een innovatie-attache in Spanje) ons van meer informatie zouden kunnen voorzien over dit 
project en hoe e.e.a. gefinancierd zou worden.  
Ben ik daarvoor bij jou aan het juiste adres? Zo niet, zou je me door kunnen verwijzen naar iemand die mijn specifieke vraag verder zou kunnen uitzoeken? 
 
Bij voorbaat dank voor de moeite. 
 
Alvast een fijn weekend gewenst! 
 
Groet, 
 

 
 

 

Programma Verduurzaming Industrie 
………………………………………………………… 
Ministrie van Economische Zaken en Klimaat  
 
Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/Den Haag 
P.O. Box 20401/NL-2500 EK/Den Haag 
………………………………………………………… 
T – +31 6-  
Email – @minezk.nl  
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 17:40
Aan:
CC:  - DGMI; 

 DGMI;  
DGMI;  DGMI; DGMI;  - HBJZ;  

 HBJZ; ) - HBJZ
Onderwerp: twee vragen

Best  

Navraag bij onze collega’s met juridische expertise levert de volgende (voorlopige) antwoorden op, gezien 
de korte tijd met een voorbehoud op volledigheid: 

1) Vergunningen op basis waarvan Tata uitstoot wat he uitstoot: waarom zijn die niet openbaar en waarom
kennen wij die als rijk niet?

Vergunningen zijn als het goed is gewoon openbaar, en als ze niet online beschikbaar zijn, zouden ze 
gewoon bij de Omgevingsdienst opgevraagd kunnen worden. Het bevoegd gezag, in dit geval de provincie 
Noord-Holland geeft ze af, houdt toezicht en handhaaft indien nodig.  

2) Kunnen we op nationaal of provinciaal niveau scherper zijn dan nu geldende Europese normen?

Europese normen zorgen voor een gelijk speelveld. Ook bij gelijke normen binnen Europa kan het bevoegd 
gezag, in dit geval de provincie Noord-Holland, echter scherper vergunnen, door bijvoorbeeld aan de 
ondergrens van een bandbreedte te gaan zitten. Dit wordt nu door de provincie Noord-Holland gedaan voor 
Tata Steel, de ILT adviseert hierover. Ook op andere manieren kunnen we nationaal, regionaal en lokaal wel 
strengere normen stellen, bijvoorbeeld in het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin 
milieunormen staan waar een grote categorie bedrijven (kleiner dan Tata Steel) zich aan moet houden. 

Groet, 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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Van:
Aan:  DGMI"
Cc:  DGMI;  DGMI;  DGMI;

- DGMI; ) - DGMI;
- DGMI;  - DGMI;  HBJZ;  - HBJZ;

 - HBJZ
Onderwerp: RE: twee vragen
Datum: donderdag 2 september 2021 18:03:18

Veel dank !

Weet jij bij wie van omgevingsdienst we terecht kunnen? Loopt dat via provincie? Of hebben
jullie deze vergunningen wel gezien en kunnen jullie deze met ons delen?

En was je ook stapje verder met de laatste open vraag: kan Tata Steel überhaupt juridisch
gesloten worden? Is hier voldoende grond voor of voldoen ze aan de eisen die vandaag heden
dag gesteld worden?

Groet,

Van: ) - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 2 september 2021 17:40
Aan: @minezk.nl>; )
< @minezk.nl>
CC:  DGMI @minienw.nl>; 
DGMI < @minienw.nl>;  - DGMI

@minienw.nl>; ) - DGMI
< @minienw.nl>;  DGMI @minienw.nl>;

) - DGMI @minienw.nl>; 
@minienw.nl>; - DGMI < @minienw.nl>;

) - HBJZ < @minienw.nl>;  - HBJZ
@minienw.nl>;  - HBJZ <

@minienw.nl>
Onderwerp: twee vragen

Best 

Navraag bij onze collega’s met juridische expertise levert de volgende (voorlopige) antwoorden
op, gezien de korte tijd met een voorbehoud op volledigheid:

1. Vergunningen op basis waarvan Tata uitstoot wat he uitstoot: waarom zijn die niet openbaar
en waarom kennen wij die als rijk niet?

Vergunningen zijn als het goed is gewoon openbaar, en als ze niet online beschikbaar zijn,
zouden ze gewoon bij de Omgevingsdienst opgevraagd kunnen worden. Het bevoegd gezag, in
dit geval de provincie Noord-Holland geeft ze af, houdt toezicht en handhaaft indien nodig.

2. Kunnen we op nationaal of provinciaal niveau scherper zijn dan nu geldende Europese
normen?

Europese normen zorgen voor een gelijk speelveld. Ook bij gelijke normen binnen Europa kan
het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Noord-Holland, echter scherper vergunnen, door
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bijvoorbeeld aan de ondergrens van een bandbreedte te gaan zitten. Dit wordt nu door de
provincie Noord-Holland gedaan voor Tata Steel, de ILT adviseert hierover. Ook op andere
manieren kunnen we nationaal, regionaal en lokaal wel strengere normen stellen, bijvoorbeeld
in het zogenaamde Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin milieunormen staan waar een grote
categorie bedrijven (kleiner dan Tata Steel) zich aan moet houden.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 18:58
Aan: )
Onderwerp: FW: Verzoek tot overleg directie Tata Steel 
Bijlagen: Brief aan de staatssecretaris van I&W.pdf

Beste   

Bijgaand de brief die zojuist ook naar I&W is verzonden. Zou jij zo vriendelijk willen zijn deze door te geleiden naar de minister? 

Dank 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Public Affairs Adviseur 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0251)  
M: +31 (0)6   
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

From:   
Sent: Thursday, September 2, 2021 6:56 PM 
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To: @minienw.nl 
Subject: Verzoek tot overleg directie Tata Steel 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand stuur ik u digitaal een doorgeleiding van de brief aan de gedeputeerde milieu van Noord-Holland, voor de staatssecretaris van I&W namens de 
directievoorzitter van Tata Steel Nederland de heer Van den Berg.  

Met vriendelijke groet, 

 

 
Public Affairs Adviseur 

Tata Steel Nederland  
49 62 30 

M: +31 (0)6   
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 
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Van:
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 13:24
Aan: Vijselaar, F.W. (Focco); )
CC:
Onderwerp: Gesprek met Olthof vanmiddag

Dag Focco, ,  

Olthof heeft gevraagd om een gesprek vandaag met jou, Focco. In dit gesprek wil Olthof jou meenemen in de 
aankomende reactie van de provincie op het RIVM-rapport over gezondheid dat RIVM nu afrondt en mogelijk 
volgende week naar buiten gaat.  

Navraag bij PNH en I&W leert het volgende: 

Inhoud rapport 
 Het rapport is opgesteld door RIVM op verzoek van PNH. In het rapport gaat het RIVM een stuk dieper in

op de data over gezondheid en overlast dan tot nu toe.
 De meest in het oog springende conclusies zijn volgens PNH:

o Op basis van huisartsendata is te zien dat er meer gezondheidsklachten zijn in de omgeving van
TSN (jeuk, hoofdpijn, misselijkheid, etc) dan in andere gebieden in NL. Dit geldt ook vis-a-vis
andere industriële gebieden.

o Tot nu toe verliep rapportage over luchtwaardes (zoals fijnstof) altijd op basis van
jaargemiddelden. Onderzoek RIVM laat zien dat er flinke variatie is op dag- en uurbasis. Dit geeft
een deel van de omgeving, dat zich hierover heeft beklaagd en tot dusver niet gehoord voelde,
gelijk.

o Het rapport bevat geen data over bijvoorbeeld levensverwachting of ernstigere ziektebeelden,
geeft PNH aan.

Inhoud voorziene reactie PNH 
 PNH geeft aan hierop te reageren in lijn met hun eerdere reactie op het EoP en ter voorbereiding op PCR,

dus:
o Voor de korte termijn belangrijk dat niet alleen voor CO2-reductie maar ook voor gezondheid,

hinder en milieu meer gaat gebeuren.
o Daarvoor lopen wel al trajecten, maar TSN moet concreter worden met investeringen: hoeveel

gaan de aangekondigde projecten opleveren in termen van milieuwinst, en per wanneer?
o Hierbij wil PNH ook het Rijk betrekken. PNH zal vragen om te kijken naar mogelijke

synergievoordelen van investeringen in CO2-reductie op milieu en klimaat, en dat mee te wegen
in beslissingen over CO2-reductie.

Proces 
 PNH streeft ernaar het rapport volgende week met begeleidende brief aan PS openbaar te maken.
 Ze zijn bereid het rapport een dag van tevoren met ons te delen, maar niet eerder, zijn erg beducht op

lekken.
 I&W (beleidsverantwoordelijk voor dit terrein) gaf aan het rapport ook nog niet te hebben, maar Olthof

heeft Stas I&W wel op de hoogte gebracht.
 PNH heeft TSN nog niet geïnformeerd, en leek nog geen beslissing te hebben genomen over wanneer dat

wel te doen.

Advies voor gesprek met Olthof 
 Als de lijn van provincie is zoals eerder besproken in kader van EoP, kan je aangeven dat we die steunen.
 Voor verzoeken tot materiële ondersteuning (regelgeving of middelen primair voor terugdingen milieu- en

gezondheidsoverlast) moet PNH zich, zoals ze weet (en ook doet), tot I&W richten.
 Je kan aangeven dat wij, hoewel dit primair het beleidsterrein is van I&W, kunnen kijken hoe we de lijn

van de provincie een goede plek geven in onze gesprekken met TSN. Dit gebeurt nu ook al in de nieuwe
werkgroep TSN (deelname van PNH, I&W, IJmond-gemeenten en EZK).

 Daarbij willen we ook graag samen kijken naar de milieuvoordelen van aanvullende CO2-reductieopties
die TSN overweegt. Geen enkele garantie dat die er komen, maar we moeten als overheden gezamenlijk
goed onderzoeken wat er hier mogelijk is. Helpt om hierin samen met I&W en PNH op te trekken.
Werkgroep/stuurgroep zijn daarvoor juiste kader.

 Je kan aan PNH vragen om in ieder geval voortijdig TSN op de hoogte te brengen dat dit eraan zit te
komen. Onder embargo, op juiste niveau, etc., maar voor relatie belangrijk dat ze dit niet via de pers
horen, en ook wel zo ver van tevoren dat ze een redelijke kans hebben om een reactie voor te bereiden.
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 Als PNH toch het rapport eerder met ons wil delen is dat wel handig natuurlijk, maar geen halszaak (mits
inhoudelijke samenvatting van PNH klopt).

Tot slot 
 We zorgen met DC ervoor dat de minister over het rapport hoort via ons (en niet via de pers) en een

woordvoeringslijn voor hem voorbereiden.

Groet, 
 

  

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Van:
Verzonden: maandag 6 september 2021 17:16
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Reminder: beschikbaarheid CD Toekomst Tata Steel Nederland do 9 sept 11-13h
Bijlagen: slides routekaart 2030 en aanlandingen NZKG.pptx; DOMUS-21223971-v4-

Nota_besluitvormingsproces_aanwijzen_windgebieden_en_aanlanding_windstroom.docx

Beste  en  

Bijgaand een paar slides die overzicht geven van de huidige aanlandingen van wind op zee in NL en specifiek in 
het NZKG tot en met 2030 + een nota voor de stas over extra aanlandingen in 2030.  

1. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er voor 11,5 GW (49Twh) Wind op Zee gerealiseerd zou moeten
worden in 2030.

2. Specifiek voor NZKG is er voor de periode tm 2030 voor 2,1 GW aan aanlandingen gepland:
- In totaal 3 windparken van ieder 700 MW
- Voor 2 windparken worden op dit moment het benodigde transformatorstation (op voormalig terrein van

Tata Steel) en de netaansluitingen gerealiseerd. Deze windparken worden in 2023 en 2024 aangesloten
- Het 3e en laatste windpark zit nog in procedure en daarvoor worden naar verwachting eind dit jaar de

definitieve besluiten genomen. In 2026 wordt dat windpark aangesloten op het net

3. De nota voor de stas gaat specifiek in op de Verkenning Aanlandingen Wind op Zee 2030, die erop gericht
is om te onderzoeken of en waar extra aanlandingen van wind op zee uiterlijk in 2030 kansrijk zijn in
verband met de aangescherpte duurzaamheidsdoelstellingen vanuit EU (van 49% naar 55%). Er ligt een
motie Boucke om te onderzoeken of 10GW extra in 2030 mogelijk is. Dat is bijna een verdubbeling van de
wind op zee parken die nu al gerealiseerd zijn of nu in procedure zijn. Binnenkort (in oktober) zal hierover
besluitvorming plaatsvinden in nauwe afstemming met programma Noordzee waarin windgebieden
worden aangewezen.

Ik hoor graag of dit zo voldoende informatie is of dat je meer input nodig hebt. Op deze site worden de GW en 
extra opgave nog verder uitgelegd.  

Groet, 
 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 17:15 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>;  

@minezk.nl>;  @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>;   

@minezk.nl>;  @rvo.nl>;   
@minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl>;  @minezk.nl>;  
@minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl>;  @minezk.nl>;   
@minezk.nl>;  @minezk.nl>;   

@minezk.nl>; @minezk.nl>;   
@minezk.nl>; Directie Secretariaat TOP <Directiesecretariaattop@minezk.nl>

CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: Reminder: beschikbaarheid CD Toekomst Tata Steel Nederland do 9 sept 11‐13h

Beste allemaal, 
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Hierbij stuur ik jullie alvast een reminder t.a.v. het Commissiedebat Toekomst Tata Steel Nederland op 9 
september.  
Fijn dat jullie beschikbaar kunnen zijn voor vragen op jullie dossier.  
Eerder hebben jullie hieromtrent een agendaverzoek ontvangen voor 9 september 10.00-13.30uur.  

Gedetailleerde informatie over de logistiek/organisatie volgt volgende week vanuit BBR, Anne 
Toeters. 

Overzicht: 
 In de kamer:  + 5 van IenW
 Op kantoor bij IenW of EZK: vragenschrijvers B  +1 van EZK (tbc) + 2 van IenW
 Coördinatie vragenbeantwoording vanuit huis: Marian

Meeluisteren/kijken vanuit huis 
Dossier  Wie 
Verduurzaming Industrie  
SDE++
Mogelijkheden subsidiëring industrie/Tata  
Waterstof
CCS
Big 12- maatwerk  
WJZ – juridische vraagstukken/maatwerk etc.  
Tata – RVO  
Andere directies  

 

Telefonisch bereikbaar 
VI
Dir. Regio  
Andere directies  

 

Mochten er personen ontbreken, die bereikbaar dienen te zijn tijdens het debat, stuur dan (1) svp het 
agendaverzoek door en (2) breng mij/ ervan op de hoogte.  

In de bijlage treffen jullie het dossier dat naar MEZK in de weekendtas is gegaan. Volgende week maandag 6 
september is het vooroverleg met MEZK van 11-12uur. Mochten er naar aanleiding daarvan nog additionele 
vragen/wijzigingen gevraagd worden op jullie dossier voor spreeklijnen/Q&A’s, laten we het weten. 

Voor nu, fijn weekend gewenst! 

Groet, 
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Huidige situatie aanlandingen 
wind op zee - NZKG

1
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Routekaart 2023-2030

• Vanuit Routekaart 2023 procedures voor 3 netten op zee:
1. Borssele > aanlanding Borssele
2. Hollandse Kust Zuid > aanlanding Maasvlakte
3. Hollandse Kust Noord (i.c.m. west Alpha) > Beverwijk (1,4

GW)

• Windgebieden aangewezen in Programma Noordzee t.b.v.
49TWH (Klimaatakkoord)

• VANOZ (2018) geleid tot voorbereiding procedures voor 4
netten op zee voor routekaart 2030:

1. Hollandse Kust west Bèta > aanlanding Beverwijk 0,7 GW
2. IJmuiden Ver Alpha > aanlanding Borssele 2 GW
3. IJmuiden Ver Bèta > aanlanding Maasvlakte 2 GW
4. Ten Noorden Waddeneilanden > aanlanding in Eemshaven

0,7 GW

2

Presentator
Presentatienotities
Voor RK 2023 zijn de kavelbesluiten in voorbereiding voor aanbesteding van de windparken



Aanlandingen in Beverwijk-NZKG

3

Planning:

HKN: in realisatie, gereed 2023
HKwA: in realisatie, gereed  2024
HKwB: ontwerpfase, gereed 2026

Omvang:

HKN: 700MW
HKwA: 700MW
HKwB: 700MW
Totaal in NZKG: 2,1GW



TER ADVISERING 

Aan de Staatssecretaris EZK - KE 

Nota besluitvormingsproces aanwijzen windgebieden en 
aanlanding windstroom 

Pagina 1 van 7 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Auteur 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
26 augustus 2021 

Kenmerk 
DGKE-WO /21223971 

Bhm: 21222255 

Kopie aan 
Paula Westhoven 
Masja Stefanski 
Jeanette Veurman 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
- De lopende ecologische onderzoeken en het besluitvormingsproces

(sept/okt 2021) betreffende het aanwijzen van 16 GW aan
windenergiegebieden in het aanvullend ontwerpprogramma Noordzee
benodigd voor het kunnen realiseren van 10 GW extra wind op zee in
2030.

- De (ruimtelijke) uitdagingen betreffende het aanlanden van 10 GW
windenergie extra en het besluitvormingsproces (sept/okt 2021)
betreffende het starten van ruimtelijke procedures voor de aanlandingen.

- Gevoelige onderzoeksresultaten en de ruimtelijke en politiek bestuurlijke
uitdagingen betreffende de aanlanding van wind op zee in Groningen en
het doorkruisen van de Waddenzee. Hier zult u in oktober niet alleen over
een nieuwe ruimtelijke procedure moeten besluiten maar ook over het
vervolg van het in procedure zijnde net op zee Ten Noorden van de
Waddeneilanden, zoals door uw voorganger is toegezegd aan de TK.

Advies 
- U wordt geadviseerd een mogelijk gesprek tussen SEZK, MIenW, MLNV,

Arno Brok en Sybilla Dekker ambtelijk te laten verkennen waarin het
dilemma voor de aanlanding in Noord-Nederland en mogelijke
oplossingsrichtingen kunnen worden besproken in relatie tot de bredere
besluitvorming ten aanzien van de aanlanding en de windgebieden.

- Akkoord gaan met het aanbieden van meer tijd voor advisering  door de
verschillende adviseurs, waaronder het Omgevingsberaad Waddengebied
(OBW) over de aanlandingen naar Groningen.

- U wordt geadviseerd om in te zetten op het starten van meer ruimtelijke
procedures dan nodig is om 10GW aan te landen (aansluitend op het ruim
aanwijzen van windgebieden) en in Noord-Nederland met meerdere tracé
alternatieven het vervolgtraject in te gaan zodat later in het proces op
basis van meer kennis een besluit genomen kan worden over het beste
tracé.

DG K&E 
Sandor Gaastra 

W&O, Directeur 
 

W&O, MT-Lid 
 

E, Plv directeur 
 

BBR 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Kenmerk 
DGKE-WO / 21223971 Kernpunten 

Besluitvormingsproces 
• Om de klimaatdoelen te halen en uitvoering te geven aan de motie Boucke

zullen we voor 2030 10GW extra wind op zee moeten realiseren
(versnellingsopgave). Daartoe onderzoeken we de mogelijkheden om
windenergiegebieden aan te wijzen in het Programma Noordzee en
verkent VAWOZ 2030 kansrijke kabelroutes en opties voor het aan land
brengen van deze windenergie. Parallel daaraan wordt voor het net op zee
Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) een voorkeurstracé
uitgewerkt om 0,7GW aan te landen in de Eemshaven.

• De onderzoeken voor zowel windgebieden als aanlandingen naderen hun
voltooiing. Deze komen tot stand in een open en transparant proces met
een grote groep stakeholders en bestuurders. Conceptresultaten worden
telkens gedeeld met stakeholders (zoals Noordzeeoverleg (NZO),
Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en mede overheden).

• Politieke besluitvorming over het aanwijzen van windgebieden, de te
starten nieuwe ruimtelijke procedures voor aanlandingen én
consequenties voor lopende procedures zoals het voorkeurstracé van TNW
vindt in samenhang plaats in oktober:

o 1 oktober bewindspersonenoverleg (aanwijzing
windenergiegebieden);

o Medio oktober advisering (NZO bespreekt windenergiegebieden en
aanlanding; OBW en provincies adviseren over aanlandingsopties)

o 2e helft oktober bestuurlijk overleg aanlandingen met de
provincies;

o 29 oktober MR besluit over aanvullend ontwerp Programma
Noordzee waarin de windgebieden worden aangewezen.

o Eind oktober/begin november besluit u over het starten van
ruimtelijke procedures (RCR) voor de aanlandingen benodigd voor
de versnelling tot 2030.

• In dit proces zit voor het aanwijzen van windgebieden geen marge
vanwege de Europese regelgeving over termijnen die gelden voor het
Programma Noordzee als onderdeel van Het Nationaal Waterprogramma.
Ter inzage legging van het aanvullend ontwerp Programma Noordzee
moet daarom in november starten om in maart 2022 het programma
Noordzee 2022-2027 te kunnen vaststellen.

• Bij de besluitvorming over de windgebieden is het belangrijk om zicht te
hebben op voldoende aanlandmogelijkheden en daarmee de
uitvoerbaarheid.

Dilemma’s / politiek bestuurlijke uitdagingen 
1. Natuurdoelen versus klimaatopgave en energiedoelen in het

Waddengebied
• Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen speelt wind op zee en in het

bijzonder de verduurzaming van de industrie die hiermee mogelijk
wordt gemaakt een cruciale rol. De provincie Groningen is hier
ambitieus in met ambities voor aanlanding van 6 GW in aanvulling op
de huidige routekaart in 2030 die benut zal worden voor de
verduurzaming van de industrie in de Eemshaven.
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Kenmerk 
DGKE-WO / 21223971 • In Noord-Nederland hebben we met een ingewikkeld dilemma te

maken. Een van de grootste bedreigingen van het Waddengebied is
de klimaatverandering en de daardoor veroorzaakte stijging van de
zeespiegel. De wind op zee opgave en verduurzaming van de industrie
zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Om die reden is
ook de energieopgave in Noord-Nederland onderdeel van de
Waddenagenda. De daarvoor noodzakelijke kabels en leidingen zullen
aan moeten landen bij de vraag (Eemshaven) en daarmee door het
Waddengebied lopen. Daarmee schaden de kabels op de korte termijn
(tijdelijk) het Waddengebied en schuurt de energieopgave met de
politiek omarmde doelen van de Agenda Waddengebied 2050 voor
natuurbehoud. Om die reden roept de Waddenagenda op om de
aanleg van kabels en buisleidingen door de Waddenzee in beginsel aan
te laten sluiten bij bestaande corridors (westzijde nabij Den Helder en
oostzijde nabij de Eemshaven).

• Aanvullend op de uitwerking van het voorkeurstracé TNW heeft u
opdracht gegeven om met het onderzoek “innovatie doorkruisen
Waddengebied” duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden om
met alternatieve aanlegmethodes de natuur te ontzien. Daarbij wordt
vooral gericht op de ‘hoe-vraag’: op welke wijze kan extra windenergie
op zee gerealiseerd worden en aan land worden gebracht met
minimale negatieve impact op andere maatschappelijke belangen
zoals natuur, landbouw en rekening houdend met o.a.
uitvoerbaarheid, vergunbaarheid, kosten en toekomstvastheid. Wij
merken bij partijen in het OBW echter dat de ‘of-vraag’ nog tot grote
zorgen leidt: moet er überhaupt wel windenergie worden aangeland
door het beschermde Waddengebied dat zowel Natura 2000-gebied als
UNESCO werelderfgoed is.

• De huidige, politiek vastgestelde, routekaart 2030 heeft echter als
uitgangspunt het aanlanden van 0,7 GW stroom van de kavel Ten
Noorden van de Waddeneilanden in Noord Nederland via de
Waddenzee.

• Ook voor de extra 10 GW opgave is het uitgangspunt dat stroom van
windgebied 5, indien aangewezen, aanlandt in Eemshaven.

• In dit verschil in verwachtingen ligt een risico voor het proces. Het
OBW wil betrokken worden bij de gehele integrale afweging voor het
komen tot kansrijke kabelroutes en aanlandopties en in dat kader ook
meedenken en advies geven over alternatieven buiten het
Waddengebied (zoals aanlanding in Den Helder of IJmuiden).

• Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het OBW daarom ook het BO
Wadden en het NZO zal adviseren het gesprek aan te gaan over
zoekgebieden en het elders aan te landen, ook ten aanzien van de 0.7
GW waarvoor nu een voorkeursalternatief wordt uitgewerkt of
alternatief moet worden gekozen.

• Een bestuurlijk gesprek tussen SEZK, MIenW, MLNV, Arno Brok (vz
OBW) en Sybilla Dekker (vz NZO) kan helpen om ruimte te geven aan
de zorgen, hen beter te betrekken bij het integrale verhaal van Wind
op Zee en de aanlandingen, het delen van het beeld over de
klimaatopgave en de bijdrage van Noord-Nederland hierin, en te
verkennen in hoeverre het meenemen van meerdere tracés
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helpen om zorgen weg te nemen.  
• Daarbij vraagt de spanning tussen de klimaatopgave en natuurbehoud

met de start van de ruimtelijke procedures een politiek besluit waarin
de natuurdoelstelling en klimaatdoelstelling worden afgewogen.

2. Snelle- versus gedragen besluiten Waddengebied
• Besluitvorming over aanlandingen waddengebied gaat met nauwe

betrokkenheid van de governancestructuur Wadden (Bestuurlijk
Overleg Wadden, Beheerautoriteit Wadden en Omgevingsberaad
Wadden, onderaan nota verder toegelicht) in een open proces.

• Het OBW staat onder tijdsdruk om te komen tot advisering. Veel
informatie (o.b.v. lopende onderzoeken) komt pas in de eerste helft
van september beschikbaar. Ondertussen streeft het OBW ernaar om
rond 20 september met een advies te komen zodat dit tijdig
meegenomen kan worden in uw afweging voor welke alternatieven
een ruimtelijke procedure te starten dit najaar. Om voldoende ruimte
voor zorgvuldige afstemming met de achterban mogelijk te maken en
op basis daarvan tot een integraal advies te komen is het advies om
het OBW een handreiking te doen door hen in de gelegenheid te
stellen om enkele weken extra tijd te nemen om tot haar advies te
komen. We adviseren u het OBW daarover voor het commissiedebat
van 8 september te informeren. Die extra tijd geldt dan ook voor de
andere adviseurs.

• Risico van het geven van enkele weken meer tijd voor advisering over
de aanlandingen is dat ten tijde van het BPO over de aanwijzing van
de windenergiegebieden van 1 oktober het advies van het OBW nog
niet beschikbaar is. Alle overige inhoudelijke beslisinformatie, inclusief
de onderzoeken over de mogelijkheden voor aanlanding, is dat wel.
Voor de MR plaatsvindt op 29 oktober is het advies van het OBW wel
binnen en kan het vervolgens na de MR meegewogen worden in de
besluitvorming voor welke tracés ruimtelijke procedures te starten.

• U wordt geadviseerd om het OBW (en de andere adviseurs) zelf te
laten bepalen of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot
extra tijd. Dit geeft in elk geval gehoor aan de oproep in het OBW dat
er te weinig tijd is voor advisering en aan het signaal dat er partijen
zijn die de besluitvorming controversieel willen laten verklaren.

3. Doorgaan met één voorkeurstracé TNW versus met meerdere
alternatieven de ruimtelijke procedure in te gaan
• De concept-onderzoeksresultaten naar innovatieve technieken om de

Wadden te doorkruisen met kabels of leidingen stellen vooralsnog dat
in de maatschappelijk gewenste oostelijke corridors technisch in
theorie 6,7 GW valt te realiseren. Daarbij is niet onderzocht of dit ook
vergunbaar (natuur en scheepvaartveiligheid) is. Dat zal moeten
blijken in een ruimtelijke procedure waarin een tracé verder wordt
uitgewerkt. Vervolgens zal bij LNV worden getoetst of een vergunning
op grond van de Wet Natuurbeheer mogelijk is. Bij de Duitse
scheepvaarautoriteit moet worden getoetst of voor tracés door Eems
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scheepvaarveiligheidsvergunning afgegeven kan worden. Voor 
bepaalde oostelijke routes is dat op dit moment binnen de huidige 
(Duitse) kaders niet mogelijk. Onderzocht zal dan moeten worden of 
het alsnog mogelijk gemaakt kan worden. Hier is tijd voor nodig wat 
zich slecht verhoudt met de 2030 doelstelling. 

• Daarnaast is nog onduidelijk of de tussen de kabels aan te houden
afstanden in de praktijk uitvoerbaar zijn met oog op
leveringszekerheid. Het uitvallen van een 1 of 2  2GW kabels heeft
aanzienlijke risico’s voor het (inter)nationale hoogspanningsnet. Het is
aan netbeheerder TenneT hierin een risicoafweging te maken.

• Hoewel er dus een aantal disclaimers zijn ten aanzien van het
onderzoek achten wij de kans groot dat regionale partijen zullen
vragen om de oostelijke corridors (2, 6 en 8) verder uit te werken in
een ruimtelijke procedure en het tracé Eemshaven West (door
Schiermonnikoog) voor TNW (0,7 GW) te heroverwegen en te laten
meelopen in de oostelijke corridor.

• Tegelijkertijd blijkt uit de MER fase 2 dat het huidige voorkeurstracé
door Schiermonnikoog vergunbaar lijkt (ligt nog voor bij LNV als
bevoegd gezag). Geen enkele route door oostelijke corridors biedt op
dit moment die zekerheid. Het helemaal afschrijven van het
voorkeurstracé TNW is daarmee onwenselijk.

• Mogelijk is een maatschappelijk gedragen oplossing het starten van
een ruimtelijke procedure met meerdere alternatieve tracés, dat geeft
de gelegenheid voor nader onderzoek naar ecologie. Daarbij kan de
focus liggen op maximale inpassing in de oostelijke corridor. Indien dit
niet mogelijk blijkt is de routecorridor (Eemshaven West) van TNW de
terugvaloptie. Risico hierbij is het mogelijk oplopen van vertraging en
daarmee het behalen van de doelstellingen voor 2030.

• Gezien de grote ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen op
diverse tracés lijkt het daarnaast sowieso wenselijk om qua
aanlandingen ook in te zetten op overprogrammering om de extra 10
GW te halen in 2030. Dat betekent het starten van meer ruimtelijke
procedures dan nodig is om 10 GW aan te landen. Uit het nadere
ecologische en technische onderzoek dat tijdens de procedures
plaatsvindt zal blijken welke tracés alsnog afvallen.

• MEZK brengt op 1-2 september een bezoek aan Schiermonnikoog in
het kader van de gas- en zoutwinning, waarbij de verwachting is dat
ook de aanlanding TNW ter sprake zal komen. Hij zal worden
geïnformeerd over dit traject.

Toelichting 

Aanwijzing windgebieden 
• In een bewindspersonenoverleg (BWO) met de ministers van lenW, LNV

en BZK en staatssecretaris van Defensie heeft u afspraken gemaakt over
de aanpak voor de aanwijzing van extra windenergiegebieden in het
aanvullend ontwerp van het Programma Noordzee, die nodig zijn voor de
periode tot en met 2030. In dat overleg is besloten om ruimte te zoeken
voor het realiseren van maximaal 10 GW aan extra windenergie op zee in
de periode tot en met 2030.
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ophoging (motie Boucke cs) van 10 GW1 extra wind op zee in 2030. Dit is
een verdubbeling van de huidige opgave (11 GW voor 2030 in het kader
van de 49% doelstelling).

• Voorkeursvariant is het aanwijzen van ruimte voor 16 GW aan
windenergiegebieden in het aanvullend ontwerpprogramma Noordzee dit
najaar om maximaal 10 GW te realiseren in 2030. Dit betekent dus ruimer
aanwijzen dan uiteindelijk benut zal worden. Deze overprogrammering
wordt noodzakelijk geacht om ruimte te houden voor het laten afvallen
van deelgebieden vanwege uitdagingen vanuit bijvoorbeeld de ecologische
onderzoeken en vergunbaarheid.

Aanlanding windstroom 
• VAWOZ 2030 kijkt naar kansrijke kabelroutes en aanlandopties voor de

verhoogde windenergie opgave t/m 2030.
• 4 van de 8 zoekgebieden uit het ontwerpprogramma Noordzee (ter inzage

tot 21 september 2021) zijn geschikt om te benutten vóór 2030, te weten
gebied 1, gebied 2, gebied 5 en IJmuiden Ver Noord. Deze gebieden zijn
het uitgangspunt voor VAWOZ 2030.

• Randvoorwaarde voor aanlanding is voldoende vraagontwikkeling in de
verschillende industriële clusters (om netcongestie tegen te gaan) en de
beschikbaarheid van 380 kV-stations voor 2 GW verbindingen.

• Uit de 30 onderzochte aanlandtracés voor de diverse windgebieden blijkt
dat er bij een heel aantal tracés nog veel onzekerheden zijn.

• Het aanlanden van 6 GW is kansrijk in Borssele (2GW) en op de
Maasvlakte (4GW). Kansrijk betekent dat deze technisch en met
bestuurlijk draagvlak op voorhand vergunbaar en realiseerbaar worden
geacht.

• Minder kansrijk maar op voorhand niet onmogelijk lijkt nog eens 4 tot 8
GW te weten in Borssele, (nog eens 2 GW) in Geertruidenberg (2GW) en
Eemshaven (4GW).

• Nader onderzoek in de ruimtelijke procedures (RCR) moet zekerheid
geven over de daadwerkelijke kansrijkheid (uitvoerbaarheid en
vergunbaarheid) van de tracés.

• De opgave van het aanlanden van 10 GW extra betreft een verdubbeling
van de wind op zee ambities (van 11 naar 21 GW) voor 2030. Dit vormt –
mede gezien het relatief kort tijdsbestek - een ongekend grote uitdaging
voor TenneT, EZK en netbeheer.

• Onzekerheden zijn er of dit extra aanbod van elektronen voldoende tijdig
wordt geabsorbeerd door de vraag in de industriële clusters. De 10 GW
past maar zeer beperkt op het hoogspanningsnet. Monitoring van tijdige
en flexibele vraagontwikkeling zal in afstemming met PIDI / MIEK
plaatsvinden op een aantal momenten in de ruimtelijke procedure.

1 10,7 indien HKW Zuid uit de huidige routekaart (voor de 49% CO2 reductiedoelstelling) 
wordt herbevestigd eind september 
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• De governance van het Waddengebied bestaat uit verschillende gremia.
Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW)  is gericht op strategische
besluitvorming ten aanzien van het Waddenbeleid. Deelnemers zijn o.a.
de ministers van IenW en LNV, de Waddenprovincies, de kust- en
eilandgemeenten en waterschappen en de voorzitter van het
Omgevingsberaad Wadden (OBW). De MEZK / SEZK kan bij het BO
Wadden voor specifieke onderwerpen worden uitgenodigd.

• Aan het OBW nemen gebruikers en belangenorganisaties deel vanuit zes
domeinen (natuur, visserij, recreatie, havens, wetenschap en landbouw).
Het OBW adviseert het BO Wadden.

• De Beheerautoriteit Waddenzee (BAW), adviseert over beheeraspecten
van de Wadden in brede zin, opdrachtgevers zijn de ministeries IenW en
LNV en de waddenprovincies.



Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 
Aan: Focco Vijselaar, DGBI 
Van:  
Via:  

Het overleg is bedoeld om strategisch met elkaar van gedachten te wisselen. De meeste punten zijn 
enkel ter bespreking, wanneer er ook een concreet beslispunt voorligt is dit dikgedrukt. Wij stellen 
voor de volgende onderwerpen te bespreken:  

1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W
3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Hieronder een toelichting per onderwerp. 

1. CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
Appreciatie plan FNV
• Door het voorstel van FNV is de discussie over toepassing van alternatieven voor CCS bij TSN

opnieuw opgelaaid. TSN heeft ingestemd met het voorstel tot een ‘haalbaarheidsstudie’ voor de
door FNV ingebrachte oplossing.

• Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele
sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige
inzichten in deze voor- en nadelen.

• Voordelen plan FNV
o Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2.
o Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan,

omdat het bedrijf sneller overstapt op een van de mogelijke technieken om uiteindelijk
volledig CO2-neutraal te worden.

o Voor partijen die kritisch zijn op toepassing van CCS biedt dit plan een andere route. Dit
leidt ook tot een lagere druk op de CCS-plafonds.

• Nadelen plan FNV:
o Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel

minder CO2-reductie tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot aan
2050, dan een route met CCS. Ook is het met de route van FNV niet zeker dat Tata Steel
de CO2-heffing kan ‘voorblijven’.

o Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet
op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan worden:
het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning
van opties zoals DRI en  Deze opties passen op basis van huidige inzichten niet goed
in de SDE++ (kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).

o Deze oplossingen leiden tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
o Tata Steel verwacht dinsdag een concretisering van de Roadmap+ aan te kondigen.

Daarmee wordt de impact op de omgeving naar huidige verwachting dusdanig
teruggedrongen, dat het de vraag is wat de toegevoegde waarde is van sluiten van KGF2.

o De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. Daarnaast zijn er
geen doorlooptijden voor vergunningen opgenomen in de plannen. We kunnen met het
oog op de klimaatdoelen niet de plannen alsmaar blijven heroverwegen.

235

10.2e
10.2e

10.1.c



Verhouding EZK tot onderzoek door FNV 
• Het onderzoek moet (voor zover dit het Rijk aangaat) aan een aantal voorwaarden voldoen:

o Het moet duidelijk blijven dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie
voor de industrie gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de investeringsbeslissingen.

o De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN moet nemen
over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

o Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig in kaart
brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve mogelijkheden om de
overlast op de omgeving terug te dringen, bijvoorbeeld met de investeringen zoals
genoemd in de Roadmap+.

o Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er wordt
inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes gediscussieerd tussen
het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere vertraging is een risico met het oog op
de klimaatdoelen.

Voorstel voor inzet vanuit het Rijk voor onderzoek 
• Gedeeld opdrachtgeverschap FNV en TSN. Overheid in toehorende rol betrokken.
• Vooraf kunnen we bij FNV en TSN een aantal aspecten waaraan het onderzoek wat ons betreft

zou moeten voldoen duidelijk maken:
o Scope: vergelijking tussen voorstel FNV en route CCS op alle doelen (klimaatdoelen 2030

en 2050, zowel voor TSN als voor NL, milieu/gezondheid/overlast omgeving) en op zowel
betaalbaarheid als technische haalbaarheid risico’s. Twee heldere scenario’s, omwille
van de tijd en gewenste helderheid over CCS en SDE++ dit najaar.

o Ook goed rekening houden met tijdsaspecten en met ‘regulatory’ onzekerheid: subsidie
voor DRI is ingewikkeld, dat geeft onzekerheid. Wij (WJZ) kunnen daarvoor input leveren
naar onderzoekende partij.

o Daarin ook ontwikkelingen zoals Roadmap+ meegenomen. Baseline is dus niet huidige
situatie maar vastgestelde plannen TSN voor komende tijd.

o Onderzoek moet er binnen twee maanden liggen (dat willen FNV en TSN ook)
• Op dit moment denkt TSN aan DNV als uitvoerder van het onderzoek.
• GL heeft vorige week gevraagd om een brief van MEZK, waarin o.a. aangegeven wordt of PBL een

rol kan spelen bij het onderzoek.
• Wij denken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek van DNV voor te leggen voor commentaar

aan PBL. PBL kan dan aangeven wat de effecten zijn op de klimaatdoelen en hoe zij bijvoorbeeld
de mogelijkheden tot het toekennen van subsidie aan de verschillende opties meewegen in de
kansen voor beide projecten om tijdig tot resultaat te leiden.

• Een opdrachtgevende rol voor de overheid zien wij op dit moment minder zitten, omdat de
minister enige ruimte moet houden om eigen afwegingen te maken ten opzichte van het
onderzoek.

Beslispunt: ben jij het eens met bovenstaand inzet voor het onderzoek? Zo ja, dan zullen wij dit 
oppakken met FNV en TSN, en met PBL en directie Klimaat als accounthouder van PBL. 

SDE++ 
• Conform het KA, de EoP en de motie Moorlag hebben wij gekeken naar knelpunten in het

instrumentarium bij de uitrol van reductiemogelijkheden in de industrie. Dit heeft er onder meer
toe geleid dat we de regels rondom de CCS-caps verduidelijkt hebben, de marktordening van CCS



versneld hebben opgepakt, en opnieuw hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder 
een project dat slechts voor een gedeelte een aanvraag beschikt krijgt in jaar x, opnieuw een 
aanvraag kan indienen voor hetzelfde project in jaar x + 1.   

• Zoals besproken blijft naar huidige inzichten het budget voor de najaarsronde van de SDE++
evenwel knellend. Eerder is geconcludeerd dat het op dit moment niet haalbaar lijkt om het
budget op een wijze op te hogen dat een substantiële verlichting van dit knelpunt bereikt wordt.
Dit betekent dat verschillende grote projecten voor CCS in de industrie het risico lopen dit najaar
een gedeeltelijke beschikking te krijgen, waarmee zij niet tot voldoende schaalgrootte kunnen
komen om op basis van hun beschikking tot realisatie over te gaan. Schaalgrootte is een van de
belangrijkste factoren in de (maatschappelijke) kostenefficiëntie van het toepassen van CCS.

• Zoals eerder besproken betekent dit dat wij verschillende opties moeten voorbereiden om dit
najaar, nadat duidelijk is geworden welke partijen voor welke bedragen hebben ingediend, om te
gaan met de dan ontstane situatie. Het gesprek hierover met K&E is begonnen, zij delen het
uitgangspunt dat we ons hier vanaf nu op moeten voorbereiden zodat de politieke keuzes dan
helder zijn.

• Voor TSN specifiek betekent dit dat dit najaar een discussie verwacht kan worden over de
strategische toekomst van het bedrijf, en hoe de Nederlandse overheid dit kan faciliteren. Dit zal
naar verwachting leiden tot grote politieke keuzes (met brede impact op de klimaattransitie),
bijvoorbeeld over de noodzaak tot ophoging van de caps, het openstellen van een aanvullende
SDE++-ronde, en/of versnelde druk op de EC om DRI subsidiabel te maken op hetzelfde niveau
als CCS.

• Voor de kortere termijn zijn er nog twee discussies over ten aanzien van de SDE++ zelf.
o De eerste discussie betreft de verwachte prijs van CO2 onder het ETS. Sinds het uitkomen

van de KEV vorig jaar, is de verwachte prijs gestegen van ongeveer 46 euro per ton naar
ongeveer 86 euro per ton. Het aanpassen van de regeling op dit punt heeft grote
gevolgen, zowel voor het budgetbeslag van alle industrieprojecten (substantieel lager)
als voor de rangschikking van de projecten vis-a-vis projecten in andere sectoren (veel
beter).

o Vanwege het punt van de rangschikking, verwacht K&E veel weerstand op het aanpassen
van de regeling, ook omdat dit een afwijking van de eerder overeengekomen regels is.
Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft het niet aanpassen van de regeling op dit
punt onhoudbaar is, gegeven het enorme onnodige budgetbeslag dat dit zou betekenen
(mogelijk tot meer dan een miljard euro, afhankelijk van het aandeel van CCS in de SDE++
en de bedragen waartegen deze worden ingediend). Dit discussiepunt moet worden
beslecht vóór de publicatie van de SDE++-regeling (verwacht binnen enkele weken).

o De tweede discussie betreft de boete die een partij moet betalen als zij een beschikt
project niet realiseren. Het is waarschijnlijk dat dit jaar een grote aanvraag over de grens
van het budget heen gaat: óf een aanvraag van de Zeeuwse partijen, óf van TSN. Deze
partijen zouden dan volgend jaar een aanvullende aanvraag kunnen indienen. De
budgetten zijn in elk gegeven jaar waarschijnlijk onvoldoende ruim om voldoende
zekerheid te hebben dat zij hun project überhaupt in één ronde beschikt kunnen krijgen.
Daarom lijkt het onredelijk om van hen een boete te eisen voor non-realisatie als zij in
een volgende SDE++-ronde niet een volgend deel van hun budget beschikt kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere technieteken.

o K&E ziet deze problematiek ook. Wij zijn op dit moment met K&E en WJZ in gesprek om
hiervoor een oplossing te vinden. Dit kan mogelijk zijn dat er een brief wordt verstuurd
vanuit EZK dat EZK in een dergelijk voorkomend geval niet voornemens is de boete te
innen.



Samenhang met zoektocht naar aanvullende CO2- reductiemogelijkheden 
• Met het oog op de Urgenda-kwestie en de mogelijke ophoging van nationale doelen is er een

nieuwe discussie ontstaan over aanvullende CO2-reductiemogelijkheden. Door K&E werd in
eerste instantie ‘de optie van FNV en Urgenda’ genoemd als mogelijke versnelling. Wij hebben
echter bij K&E aangegeven dat dit tov de CCS-route tot een lagere realisatie van gereduceerde
Mtonnen leidt.

• Er is echter wel de optie van een gecombineerd project van én extra CCS, én een DRI/  Wij
hebben hierover zeer verkennende eerste gesprekken gevoerd met TSN. Naar huidige inschatting
kan een combinatie van projecten leiden tot ongeveer 1.5 – 2 Mton aanvullende reductie vanaf
ongeveer 2028. Omdat de projecten impact hebben op elkaar, zijn deze naar verwachting niet zo
kostenefficiënt als de ‘base case’ van TSN, maar in de context van het KA gaat het waarschijnlijk
nog altijd om relatief kostenefficiënte tonnen.

• Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden in de ‘base case’: lukt het TSN om voldoende subsidie te krijgen om

überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?
o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-steun te geven aan

technieken als DRI en  Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de onrendabele
toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt zou moeten worden,
ook irt tot de begrenzingen die daarvoor zijn opgesteld in het KA (zoals de 550 miljoen
euro aan maximale kasuitgaven in 2030).

• Vanwege deze complicerende factoren is TSN tot op heden terughoudend met het verder
uitwerken van deze casus – zij richten hun capaciteit nu op het versterken van de ‘base case’. Dit
betekent ook dat er nog beperkt ruimte is om hierbij andere delen van het Rijk mee te nemen
(I&W, onderdelen K&E) om een breder beeld van de voordelen en mogelijkheden tot
ondersteuning van een dergelijk optie scherp te krijgen.

• Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze optie wel een grote
kans. Als het lukt om beide projecten (zowel CCS als aanvullend een DRI/  project) mogelijk
te maken, dan kan er zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een
grote vlucht naar voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit heeft ook een grote
positieve impact op het behalen van de industriedoelen onder het KA.

Relatie EZK- TSN & afspraak met Hans van den Berg 
• Op dit moment is de relatie met het bedrijf, ondanks enkele stevige discussies over de financiële

ondersteuning van de overheid bij de uitvoering van de CCS-casus, goed. Bij het bedrijf ziet men
ook de problematiek van de te maken (politieke) keuzes dit najaar, mocht het niet lukken om het
hele project via de SDE++ gehonoreerd te krijgen, aankomen.

• TSN wil mede daarom op korte termijn een gesprek tussen Hans van den Berg en jou organiseren
om o.a. beelden te delen over de discussies rondom de toekomst van het bedrijf die mogelijk dit
najaar zullen volgen. Wij adviseren je dit gesprek aan te gaan.

• Een belangrijk vraagpunt van onze zijde daarbij is dat we al lang wachten op een geüpdatete en
gedegen doorrekening van de business case van TSN en de impact van de laatste versie van de
CCS-case en de alternatieven. TSN geeft aan hierover in overleg te zijn met de aandeelhouder, en
deze cijfers binnen enkele weken te kunnen geven. Dit is echter al enkele maanden de status.

• Zonder deze cijfers is de zekerheid waarmee wij uitspraken kunnen doen over de verschillende
cases beperkt. Bovendien vormen de cijfers belangrijke input in de discussie over de strategische
toekomst van het bedrijf, die wij ook regelmatig met TSN voeren.
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2. Druk op omgeving: gezondheid, milieu en de betrokkenheid van I&W
• Naar verwachting presenteert TSN dinsdag de concretisering van de Roadmap+. Deze moet

inzicht geven in de timing en de omvang van de effecten van het plan op overlast en uitstoot.
• Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig werknemers, gecoördineerd

door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen
tussen Tata Steel en de directe omgeving van het bedrijf.

• Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen voor een duurzame
toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De provincie lijkt vooralsnog ook mee te werken aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken. I&W laat zich nog in de
meest felle bewoordingen uit over de toekomst van het bedrijf (stas I&W twee weken geleden:
“De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”).

• I&W is eerstverantwoordelijk departement voor deze problematiek. Op werkvloerniveau is het
echter vooralsnog lastig om de juiste mate van betrokkenheid van I&W te krijgen. Hoewel bij
I&W het belang van het probleem wordt onderschreven, wordt er ten aanzien van concrete
discussies over oplossingen veelal verwezen naar kaders, de mogelijkheden van de provincie om
strenger te handhaven en het feit dat het voor I&W geen gebruik is om hierover direct met
bedrijven te spreken.

• Hoewel dit in de basis een begrijpelijke houding is, lijkt hiermee niet het grote specifieke belang
van deze casus en de gevolgen voor de omwonenden te worden erkend. Indien er hier, zoals de
omwonenden vrezen, sprake is van specifieke, grote schade door toedoen van de uitstoot, past
het niet meer om alleen te verwijzen naar Europese regels en algemene oplossingen, maar moet
ook actief worden gekeken naar wat er vanuit de overheid gedaan kan worden om het probleem
op de zeer korte termijn op te lossen.

• Hier zit ook een samenhang met het voorgaande punt over de toepassing van een DRI en een
 Deze opties kunnen leiden tot het snel sluiten van de KGF-2, een belangrijke steen des

aanstoots voor de omgeving. De voordelen van deze optie op de vlakken van milieu, gezondheid
en overlast zijn minstens zo belangrijk als de voordelen op het vlak van CO2. Vooralsnog lijkt de
capaciteit om actief mee te denken bij I&W over een dergelijke oplossing echter minimaal. De
betrokkenen ontberen in onze perceptie de tijd of de inhoudelijke kennis om hier een actieve rol
in te spelen.

• Met het oog op de grote belangen van en risico’s aan deze casus, blijven wij onze zorg op dit vlak
op alle niveaus bij I&W bekend maken.

3. Economische veiligheid: voldoende middelen?
• Zie notitie in bijlage.
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Van: MinisterEZK
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:46
Aan: secretariaatDGBI; )
CC:
Onderwerp: FW: Brief fracties van raden IJmond en staten NH betreft debat TATA Steel 9 september 2021
Bijlagen: Brief namens fracties van de raden in de IJmond en de provinciale staten in NH aan Minister van 

Economie en Klimaat dhr Blok.docx

Hi, 

Willen jullie dit oppakken? 

Met vriendelijke groet, 

 
Secretariaat Minister Blok 
070‐  

Van: Griffie Velsen <griffie@velsen.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:43 
Aan: MinisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 
CC: ' @velsenlokaal.nl> 
Onderwerp: Brief fracties van raden IJmond en staten NH betreft debat TATA Steel 9 september 2021 

Geachte Minister Blok,  

Hierbij ontvangt u een brief vanuit een groot aantal fracties van de raden in de IJmond en de Provinciale Staten van 
Noord Holland gericht aan u en uw collega’s ten behoeve van het debat op 9 september 2021 over TATA Steel. Mij is 
namens deze fracties verzocht deze brieven aan u te sturen en eveneens een afschrift naar de leden van de Tweede 
Kamercommissie EZK te versturen.  

Hoogachtend,  

 MSc CMC  

Raadsgriffier 
Raadsgriffie 
Gemeente Velsen 
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 

 0255  

Aan deze e‐mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Velsen sluit iedere aansprakelijkheid uit die 
voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e‐mailbericht (en de bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u 
verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent 
noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het 
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bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐disclaimer‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp: Samenvatting uitzending Hofbar
Datum: dinsdag 7 september 2021 22:52:12

Uitzending Hofbar

(Terugkijken – 20 minuten: De toekomst van Tata Steel: verduurzamen of sluiten? gemist? Start
met kijken op NPO Start)

Hoofdpunten die gemaakt worden:
Waarom werden met corona voor de volksgezondheid acuut bedrijven gesloten en gaat
bij Tata de economie boven gezondheid?
‘Verduurzamen’ helpt omwonenden niet. Gaat over veel te lange termijn.
Rijk en provincie wijzen naar elkaar en komen niet verder in toezicht/handhaving.

Aantal opvallende zaken in de volgorde waarin ze voorkwamen

Stichting Frisse Wind:
Verduurzaming is goed, maar gezondheid wordt niet meegenomen. Gaat nog 10-15 jaar
duren voor de kankerverwekkende stoffen verdwenen zijn.
Omwonenden lijden onder dat werkgelegenheid moet blijven.
“Het is een schandaal a la toeslagaffaire.”

Van Weyenberg:
Benadrukt dat ook gezondheid meegenomen moet gaan worden.
We gaan gedeputeerde helpen om scherper aan de wind te varen. Bezig in Europa.
Opmerking van Van Weyenberg “het is niet het probleem van de mensen maar een
probleem van de overheid” wordt opgevat als dat belang van omwonenden minder zou
zijn dan van de overheid.

Gedeputeerde Jeroen Olthof
Antwoordt op de vraag “Waarom niet dicht?” als eerst met belang voor de regio / banen.
Zegt: “We moeten ook eerlijk zijn dat we in een industriegebied wonen.”

Hugo de Jonge
Wordt eerst gevraagd naar corona: “Als het gaat om gezondheid zijn er ingrijpende
maatregelen nodig, toch?”
Bevestigt.
Wordt verder niet specifiek naar Tata gevraagd.

MEZK
Interviewer: er wordt met twee maten gemeten. Vergelijk met corona: hier gaan
bedrijven voor gezondheid.
Interviewer: het gaat jaren duren. Wat hebben die mensen eraan?
MEZK: zorgvuldigheid is ook in het belang van Nederland. Er lopen al verbeterprocessen.
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Van: )
Aan: )
Cc: )
Onderwerp: RE: Spoed vraag - Q&A Tata Debat - morgen 09.00
Datum: woensdag 8 september 2021 22:39:36

Ha 

Helder. Dan volstaat het huidige antwoord inderdaad prima. Hartelijk bedankt voor je snelle
reactie.

Met vriendelijke groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 22:33
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed vraag - Q&A Tata Debat - morgen 09.00

Dag 

Ik begrijp jouw vraag toch niet helemaal.

Het kabinet is verantwoordelijk voor de uitrol van wind op zee en dus het aanlanden van groene
stroom naar het hoogspanningsnet. Tata Steel is zelf verantwoordelijk voor het produceren van
groene waterstof tbv hun productieproces, ofwel dat laten ze door een andere producent doen.
Wij leveren geen groene waterstof (of groene stroom) direct aan bedrijven maar zorgen er voor
dat groene stroom naar het hoogspanningsnet wordt aangevoerd. Daarbij proberen we wel zo
dicht mogelijk aan te sluiten waar de vraag het hoogst is, dus waar industrie zit. Daarom landt
er al 2,1 GW in 2026 aan in het Noordzeekanaalgebied. Voor de verduurzaming van TS is het
belangrijk dat zij over voldoende (groene) elektriciteit kunnen beschikken. De route die zij
kiezen is bepalend voor het tijdstip waarop zij over bepaalde hoeveelheden groene stroom
moeten kunnen beschikken. Voor de route die zij tot nu toe hebben gekozen is er tot 2030
voldoende invoeding in het net. Als zij een andere route kiezen dan waar tot nu toe van uit
werd gegaan moet samen bekeken worden of dat past. De hoeveelheden van 5-8 GW aan
groene stroom die TS aangeeft nodig te hebben voor volledige groene productie zijn zeer hoog,
dus daar is een groeimodel voor nodig.

Hopelijk is het zo duidelijk?

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 21:39
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; ,

minezk.nl>
Onderwerp: Re: Spoed vraag - Q&A Tata Debat - morgen 09.00

Ha 

Bedankt voor de toelichting. Wat ik me nog afvraag qua aanvulling. De vraag is of het kabinet
zich meer gaat richten op vraag groene waterstof voor verduurzaming Tata. In de rode
toelichting wordt die vraag niet direct beantwoord. Zou je daar nog een zin over in kunnen
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Van:  namens MinisterEZK
Aan:
Onderwerp: FW: Het ANVS heeft gejokt naar de media over de (on) veiligheid van staalskakken van Tata Steel
Datum: donderdag 9 september 2021 09:54:44
Bijlagen: Melding ANVS inzake EN-ISO_IEC 17025_20170-accreditatie.PDF

Brief RWS inz. kennisgeving ANVS.PDF
Brief ministerie IenW inz. kennisgeving ANVS.PDF

Ter info

Van: @nedamcocapital.com> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 19:39
Aan: cie.ezk@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; l.vraan@tweedekamer.nl
Onderwerp: Het ANVS heeft gejokt naar de media over de (on) veiligheid van staalskakken van
Tata Steel

@gaarne doorgeleiden aan de leden van de kamer commissie EZK

Zeer geachte leden,

i.v.m. met het debat van morgen stel ik u als leden van de Tweede Kamer op de hoogte van
onderstaande email aan de bewindslieden .

Hartelijke groet,

From:  
Sent: Wednesday, September 8, 2021 7:32 PM
To: Jeroen Olthof <j noord-holland.nl>; postbusdgmi@minienw.nl;
postbusdgmi@minienw.nl; @rivm.nl>
Cc: @tvbv.nl>
Subject: Het ANVS heeft gejokt naar de media over de (on) veiligheid van staalskakken van Tata
Steel

@ gaarne doorgeleiden aan demissionair minister Stef Blok,
Demissionair staatsecretaris Steven van de Weyenberg
En gedeputeerde Jeroen Olthof

Beste Stef,
Geachte heer Steven van de Weyenberg,
Beste Jeroen,

Bij de Hofbar gisteren sprak u allen 3 zich uit dat er toezicht gehouden moet worden Tata Steel.

Bij deze stel ik u op de hoogte dat de ANVS heeft gejokt naar de media over de (on) veiligheid
van staalslakken van Tata Steel.

Na het uitkomen van het RIVM als toezichthouder jokken om Tata Steel uit de wind te houden is
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AANGETEKEND
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Postbus 16001
25OO BA DEN HAAG


Plaats, datum
Ons kenmerk
Betreft:


Afzender:
Telefoon:
+31 20 5736776


Amstelveenseweg 5OO, lOBl KL Amsterdam
Postbus 75999,1O7O AZ Amsterdam, Nederland


T: +3i (O)2O 5736 736 - F t+31 (O)2O 5736 73i
E:info@lexence.com - W:www.lexence.com


KvK: 34191O68 - btw: NL8l20Ot217BOi
Member of Meritês Law Firms Worldwide


Amsterdam, B september 2021
Mkil45200/7388168.1
EN-ISo/IEc L7025:20L7-accreditatie, het lozen van polonium-210 en lood-210 en
afvalstoffen die polonium-210 en lood-210 bevatten
mr. dr. M. Klijnstra, advocaat, partner
Fax: E-mail:
+31 20 5736 886 m.kÍijnstra@lexence.com


Geachte heer/mevrouw,


Namens cliënten, Stichting lJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair
gevestigd te Leiden, de heer J,C. de Jong, wonende te Bloemendaal, de heer C. Jansen en
mevrouw M. Aardenburg, beide wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer,
mevrouw L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten en de heer T. Bos,
allen wonende te wijk aan zee, bericht ik u hierbij inzake het volgende.


Cliënten zetten zich in voor het beschermen van de natuur-, milieu- en gezondheidsbelangen
in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Beverwijk (regio lJmond/Noord-Holland), onder
andere door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling. In dit kader
achten cliënten het van belang dat het in regio lJmond gevestigde Tata Steel lJmuiden
handelt conform de betreffende wet- en regelgeving,


Scope van de EN'ISO/IEC 77O25:2ot7-accreditatie ziet niet de bemonstering in
oppervlakte water
Ingevolge de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel IJmuiden met kenmerk nr.
2013{0678-05 (bijlage 1) mag Tata Steel lJmuiden zich jaarlijks ontdoen van een lozing van
natuurlijke bronnen naar de lucht met een activiteit van maximaal 33 GBq per Mton per jaar
voor polonium-210 en van maximaal B GBq per Mton per jaarvoor lood-210.


Uit de overwegingen van de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel lJmuiden kan
opgemaakt worden dat de totale lozing van polonium-210 en lood-210 op het
oppervlaktewater een meldingsplichtige activiteit betreft, aangezien de totale lozing op het
oppervlaktewater een activiteit heeft van 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per


op alle dienstverlening door of namens Lexence N-v. zijn exclusief van toêpassing de algemene voorwaarden van Lexence N.V., gedeponeerd bij het handelsregistêrte Amsterdam onder nummer 3419iO68. De algeniene vooiwaàiden bevêtten een aansprakelijkhêidsbeperking, worden op wro.t u"rrtr"lt'"n,iin à;;J;;;;wwwlexence.com Alleopdrachtenworden,metterzijdestellingvanartikêlên7:4o4,7t4o7 lid2en7:409Bw,uitsluitendaanvaêrdenuitgevoerddoorLexenceN.v
All servicês by or on behalf of Lexence N.v. are exclusively governed by thê general terms ênd conditions deposited with thê trade Íegister in The Netherlandsunder number 34191068. The general terms and conditions contain a limitation of liability, will be sent on request and are to be found on www.lexence.com.Under exclusion of sections 4o4, 407(2) and 4o9 of Book 7 of the Dutch civil code, all assignmênts will be exciusively accepted and performêd by Lexênce N.v.
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Mton geproduceerde ruwijzer per jaar. Cliënten menen echter dat de wijze waarop de
activiteit (hoeveelheid radionuclide) inzake de lozing op het oppervlaktewater is bepaald
onjuist blijkt te zijn.


Om de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater te bepalen, moet de lozing
bemonsterd worden. Uit de beslissing op bezwaar van de ANVS d.d.2L april202t volgt dat
het bemonsteren wordt uitgevoerd door het Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata
Steel Umuiden (bijlage 2). De ANVS gaat ervan uit dat de afdeling HSSE is geaccrediteerd
volgens de norm EN-ISO/IEC t7O25:20L7. Volgens cliënten valt de bemonstering van
afvalwater voor de analyse van bijvoorbeeld polonium of radioactiviteit echter niet onder de
scope van de EN-ISO/IEC t7025:20I7-accreditatie van Tata Steel lJmuiden.


Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V. Health, Safety & Environment Monitoring is door de
RvA geaccrediteerd volgens de norm EN-ISO/IECL7025:20t7. Uit de bijlage bij de
accreditatieverklaring met registratienummer L 595 inzake de scope van de accreditatie,
volgt dat de scope niet de bemonstering van radioactieve stoffen in oppervlaktewater omvat
De scope van L 595 ziet slechts op de bemonstering van grond en grondwater (bijlage 3).


Waar de inspecteurs concluderen dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het
Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata Steel IJmuiden dat geaccrediteerd is volgens
de norm EN-ISO/IEC 17025, kan dit aldus niet worden bevestigd op basis van de scope van L
595, Derhalve menen de cliënten dat de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater,
zoals opgenomen in de aanvraag van de Kernenergiewetvergunning, op onjuiste wijze is
bepaald althans dat deze niet volgens de vereiste en veronderstelde accreditatie is geschied.
Op basis van deze gegevens had daarom niet geconcludeerd mogen worden dat Tata Steel
IJmuiden voor lozing op het oppervlaktewater niet-vergunningplichtig is.


Monsternameplan Tata Steel lJmuiden
Daarnaast valt het cliënten op dat al sinds 2014 hetzelfde monsternameplan wordt
gehanteerd uit het vigerend meetprogramma van Tata Steel lJmuiden uit 2014. Dit zou
namelijk betekenen dat de activiteiten van Tata Steel lJmuiden al 7 jaar constant worden
verondersteld, wat cliënten zeer onwaarschijnlijk achten. Van het monsternameplan wordt
verwacht dat het jaarlijks wordt aangepast en geëvalueerd als gevolg van gewijzigde
omstandigheden.


Storten van polonium houdend afval
Tot slot willen cliënten u met betrekking tot het storten van polonium houdend afval erop
wijzen dat het laboratorium van Tata Steel IJmuiden dat is geaccrediteerd onder
registratienummer L 595, ook niet geaccrediteerd is voor monstername van vaste stoffen
(zoals (bedrijfs)afval). Derhalve kunnen geen gerechtvaardigde uitspraken worden gedaan
over een te storlen partij afval en de bijbehorende activiteit van polonium en/of de
radioactieve alfa straling, aangezien het laboratorium van Tata Steel lJmuiden niet
geaccrediteerd is voor deze metingen.


45200/7388168.t 2/z
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Door Tata Steel IJmuiden aangeleverde gegevens worden dus ten onrechte als uitgangspunt
genomen. Uit nieuwsberichten blijkt dat Tata Steel IJmuiden volgens de ANVS een specifieke
vrijgavebeschikking heeft om polonium houdend afval te storten. Daarbij wordt aangegeven
dat Tata Steel zelf verantwoordelijk is om te waarborgen dat de concentratie polonium onder
de wettelijk toegestane norm blijft. Het is echter de vraag in hoeverre Tata Steel zelf
uitspraken kan doen over de concentratie van polonium, wanneer het laboratorium niet voor
dergelijke monstername en metingen geaccrediteerd is.


Om uitspraken te kunnen doen over een partij afval zal tevens - naast dat sprake moet zijn
van een geaccrediteerd laboratorium - op basis van een statistisch onderbouwd
monsternameplan een aantal representatieve monsters genomen moeten worden die
individueel geanalyseerd worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de in-
homogeniteit van de partij afval. In het algemeen is de partij namelijk niet homogeen maar
zaldeze "hotspots" bevatten. Uit de analyse van de monsters zal blijken in hoeverre de partij
als homogeen beschouwd kan worden. In de praktijk wordt echter vaak slechts één monster
genomen en wordt op basis van deze analyse een uitspraak gedaan over de partij. Dit is
aldus niet representatief.


Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten de ANVS om onderzoek te doen naar de stand
van zaken bij Tata Steel lJmuiden met betrekking tot het voorkomen van polonium-210 en
lood-210 in lozíngen naar oppervlaktewater en inzake het afvoeren van radioactieve
afvalstoffen.


Cliënten vernemen graag of dit schrijven in goede orde is ontvangen en zijn eventueel bereid
om e.e.a. nader toe te lichten.


Hoogachtend,


Lexence


ï/o


M. Klijnstra
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No. 2013/0678-05


DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Gelet op de d,d. 7 mei 1998, onder nr. 98/4695, AIICK/VCR/KEW verleende vergunning en de d.d.
14 november 2002, onder nr. 2002/49337, AI/CKIB/KEW, verleende vergunning, beide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr.2Ot3/0263-O5;


Gezien het bij mij binnengekomen verzoekd.d, 11juni 2013 van Tata Steel Ilmuiden B.V. te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de
Kernenergiewet en als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23, van het Besluit stralingsbescherming;


Gelet op de artikelen 29-31 en 34 van de Kernenergiewet en het bepaatle in hoofdstuk 4 en 8 van
het Besluit stralingsbescherming;


Overwegende, dat enkele vergunningvoorschriften m.b.t. de ingekapselde bronnen in de verleende
vergunning onder nr. 2OL3/0263-05 niet geheel overeenkomen met de handelingen met de
bronhouder met californium-252 bronnen;


Overwegende, dat de aanvrager heeft verzocht specifieke vergunningvoorschriften voor
handelingen met de bronhouder met californium-252 bronnen in de vergunning op te nemen;


Overwegende, dat de aanvrager te kennen heeft gegeven dat de in de vergunning gestelde termijn
voor het indienen van het jaarverslag van 1 juni voor emissies en werkzaamheden, in verband met
de uitwerking van analyses in de rapportage, veelal niet haalbaar is;


Overwegende, dat de aanvraag d.d.26 juni 2002 betrekking heeft op het voorhanden hebben, het
verwerken, het opnieuw inzetten en het zich ontdoen van luchtzijdige stof- en gasvormige emissies
van de sinterfabriek, de pelletfabriek en overige bronnen en van lozingen op oppervlaktewater van
de pelletfabriek, BIO-2000 en riool. Uit de aanvraag blijkt dat deze emissies en lozingen het gevolg
zijn van werkzaamheden met diverse grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van
ruwijzer en die een geringe hoeveelheid niet-vergunningplichtige uranium-238 en een reeks
vervalproducten van dit radionuclide bevatten. Dit deel van de aanvraag wordt derhalve gelezen
als een aanvraag voor het zich ontdoen, zijnde een lozing, van een natuurlijke bron naar lucht en
naar water;


Overwegende, dat de totale luchtzijdige emissie 33 gigabecquerel (GBq) polonium-21g en 8 GBq
lood-210 per megaton (Mton) geproduceerde ruwijzer per jaar en de totale lozing op het
oppervlaktewater 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per Mton geproduceerde ruwijzer
per jaar bedragen;


Overwegende, dat de aanvraag d.d.26 juni 2002 voorts betrekking heeft op het herinzetten en het
verwerken van bij productieprocessen ontstane meldingsplichtige scalings en meldingsplichtige
slibben;


Overwegende, dat voor werkzaamheden, die op grond van het Besluit stralingsbescherming
moeten worden gemeld, geen vergunning is vereist. Daarom zal de aanvraag voor dergelijke
meldingsplichtige activiteiten, voor zover die meldingsplichtige activiteiten in de aanvráag geen
directe relatie hebben met de vergunningplichtige activiteiten, worden beschouwd als een melding
overeenkomstig artikel 103 van het Besluit stralingsbescherming en zullen zij in deze vergunning
niet verder worden beschouwd;


Overwegende, dat samengevat de aanvraag d.d. 26 juni 2002 wordt gelezen als een aanvraag
voor het zich ontdoen, zijnde een lozing van natuurlijke bronnen naar lucht met een activiteit van
maximaal 33 GBq per Mton per jaar voor polonium-21O en van maximaal 8 GBq per Mton per jaar
voor lood-210;







Overwegende, dat de in de aanvraag d.d. 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden worden
opgenomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de "Regeling
bekendma ki ng rechtvaardi gi ng gebrui k van ion iserende stra li ng,,;


Overwegende, dat de in de aanvraag d,d. 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden voorkomen in
bijlage 1 (Lijst van geïdentificeerde werkzaamheden) van de Regeling natuurlijke bronnen van
ioniserende straling 2008;


Overwegende, dat de bedoelde handelingen voorkomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen
en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende
straling;


Overwegende, dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van stralingshygiëne
binnen Tata Steel IJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) zijn opgesteld in de regeling
"Verantwoordelijkheden en bevoegdheden stralingshygiëne,,;


Overwegende, dat de taken van de stralingsbeschermingseenheid zijn ondergebracht bij het
Committee Radiological Aspects IJmuiden (cMY) die als centrale deskundigé en toezíchthoudende
instantie namens Tata Steel lJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) optreedt.


BESLUIT


De d'd. 7 mei 1998, onder nr. 98/4695, AIICK/VCR/KEW verleende vergunning en de d.d. 14
november 2002, onder nr. 2002/49337, AI/CK/B/KEW, verleende vergunning,teide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr.2013/O263-05, wordt gewijzigd, zodat deze thans luidt als
volgt:


Aan Tata Steel Ilmuiden 8,V,, Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen) wordt
vergunning verleend voor:
- het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen;
- het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen voor zover die bronnen niet


worden of zijn bewerkt wegens hun radioactieve eigenschappen;
- het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen.


In deze verounnino wordt verstaan onder:


activiteit:
De activiteit A, van een hoeveelheid radionuclide in een bepaalde energietoestand op een
gegeven tijdstip, is het quotiënt van dff en dt, waarin de drV de verwachtingswaarde van het
aantal spontane kernovergangen van die energietoestand gedurende de tijá df voorstelt;
activiteitsconcentratie :


De activiteitsconcentratie is het quotiënt van Á en m, waarbij Á de activiteit is van een
massa-element met massa rn;
algemeen coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
in de vergunningaanvraag aangeduid als voorzitter van het Committee Radiológical Aspects
IJmuiden (CMY), die namens de ondernemer intern toestemming verleent voor handelingen
met ioniserende straling, interne voorschriften opstelt en namens de ondernemer intern
(onafhankelijk) toezicht en controle uitoefent op de naleving van de wettelijke bepalingen, de
vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingen met
ingekapselde bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen en in die zin jégens de
ondernemer verantwoordelijk is voor alle toepassingen van ioniserende straling binnËn het
kader van de vergunning;
bergplaats:
Ruimte, uitsluitend bedoeld voor de opslag van radioactieve stoffen. De voorschriften die
gelden ten aanzien van de bergplaats worden verder uitgewerkt in deze vergunning;
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besmettingscontrole:
Onder een besmettingscontrole wordt verstaan een controle van een voorwerp (niet zijnde
een ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Bij deze controle wordt nagegaan of zich
op de betreffende plaatsen radioactiviteit bevindt. Bij besmettingscontrole van een bronhouder
worden die plaatsen gecontroleerd waarvan wordt verwacht dat in geval van een defect van
de bron het eerst besmetting zal optreden;
bewaakte zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als bewaakte zone indien de door verblijf in die ruimte mogelijk
in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis hoger is dan 1 mSv en lager dan 6 mSv of
de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente dosis hoger is dan:


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,


en lager dan:
45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2, of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels;


bron:
Toestel dan wel radioactieve stof;
bro ncertificaat:
Document, opgemaakt door de producent van de ingekapselde bron, waarop de belangrijkste
gegevens zijn vermeld. In ieder geval moeten activiteit, nuclide, gegevens van de capsule,
classificatie volgens ISO 2919;1999 en bronnummer van de ingekapselde bron worden
vermeld. Van bronnen die vóór 1995 zijn geproduceerd moeten de gegevens worden
vastgelegd voor zover ze beschikbaar zijn of te achterhalen zijn;
bronhouder:
Behuizing van een ingekapselde bron, waaruit deze niet zonder hulpgereedschap is te
verwijderen;
coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
die jegens de ondernemer ervoor zorgt dat de handelingen met ioniserende straling
plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning. Deze coórdinerend
deskundige coórdineert tevens de handelingen van de toezichthoudend deskundigen;
deskundigheidsniveau :


Niveau als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
diploma ioniserende straling :


Diploma als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
effectieve dosis:
De som van de gewogen equivalente doses in alle verschillende organen en weefsels ten
gevolge van inwendige en uitwendige bestraling;
gecontroleerde zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als gecontroleerde zone indien:a. de door verblijf in die ruimte mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis


groter of gelijk is aan 6 mSv, of de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente
dosis groter of gelijk is aan:


45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,
of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels, ofb' er een mogelijkheid is van verspreiding van radioactieve stoffen vanuit de ruimte zodanig


dat personen in een kalenderjaar een effectieve dosis kunnen ontvangen die hoger is daÀ
1 mSv of een equivalente dosis die groter is dan:


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2;


handeling:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van een kunstmatige bron of
van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron is of wordt bewerkt met het oog op


3







zijn radioactieve eigenschappen, dan wel het gebruiken of voorhanden hebben van een
toestel, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;
ingekapselde bron:
Radioactieve stoffen die zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal of zijn omgeven
door een omhulling van materiaal met dien verstande dat hetzij het dragermateriaal hetzij de
omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke
verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen;
lektest;
Een lektest is een controle van de behuizing van een radioactieve stof (vaak een capsule als
ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Een bron wordt verondersteld lek te zijn
wanneer een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel wordt aangetoond;
locatie:
De inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of
plaats, waar een handeling of werkzaamheid wordt verricht, zoals is beschreven in de
aanvraag;
natuurlijke bron:
Kosmische straling of bron van natuurlijke oorsprong, niet zijnde een toestel;
open bron:
Bron, niet zijnde een ingekapselde bron en niet zijnde een toestel;
oppervlaktebesmetting :


Onder oppervlaktebesmetting, zoals bedoeld in art.1, onder c., van de Regeling natuurlijke
bronnen van ioniserende straling 2008, wordt verstaan de aanwezigheid van afwrijfbare en
niet-afwrijfbare radioactieve stoffen op het oppervlak van een object;
radioactieve besmetti ng :


Onder radioactieve besmetting wordt verstaan een alfa besmetting van 0,4 becquerel (Bq) of
meer per cm2 of een bèta/gamma besmetting van 4 Bq of meer pér cmr.'
Het betreft hier een afoewreven activiteit, waarbij het volgende in aanmerking wordt
genomen:
x Het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2;x De detectie-limiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 Bq. Deze


waarde geldt dus zowel voor alfa als voor bèta/gamma bronnen. Hierbij is uitgegaan van
technisch redelijk haalbare detectiegrenzen van meetapparatuur en niet van
radiotoxiciteit. Dit omdat anders voor de minder toxische stoffen een besmetting moet
worden toegestaan, die vanuit het ALAM-principe opgeruimd had moeten worden;


slib:
Reststoffen (inclusief atualstoffen) die ontstaan bij waterreinigingsinstallaties;
stralingsbeschermingseenheid :


Organisatie-onderdeel, als bedoeld in artikel 12 van het Besluit stralingsbescherming,
waarbinnen de algemeen coërdinerend deskundige en de andere onafhankelijk van de
toepassing werkende stralingsdeskundigen zijn ondergebracht;
stralingsincident;
Ongewenste gebeurtenis die direct of op termijn een onvoorziene radioactieve besmetting
en/of blootstelling aan ioniserende straling van personen zou kunnen veroorzaken
(bijvoorbeeld: brand, defecte apparatuur, vermissing of ongeval);
terreingrens:
De begrenzing van de locatie, zoals aangegeven in de bij de aanvraag d.d. 17 maart 1997
gevoegde risicoanalyse en de begrenzing van de locatie, zoals aangeduid in bijlage F van de
aanvraag d,d. 26 juni 2002;
toestel:
Toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts
bevat;
toezichthoudend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
die zelfstandig handelingen met ioniserende straling uitvoert of onder wiens toezicht
handelingen met ioniserende straling worden uitgevoerd;
voldoende instructie:
Instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit stralingsbescherming, gericht
op de handeling waarbij de werknemer betrokken is;
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waarschuwingsteken:
Waarschuwingsteken voor gevaar van besmetting of voor het kunnen ontvangen van een
dosisequivalent, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
verder uitgewerkt in de Regeling waarschuwingssignalering ioniserende stráling;
werkzaamheid:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen van of zich ontdoen van een natuurlijke bron,
voor zover deze natuurlijke bron niet wordt of is bewerkt wegens zijn radioactieve
eigenschappen, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische
noodsituatie.


Deze verounnino is uitsluitend van toepassinq voor het voloende:


A. MDIOACTIEVE STOFFEN


Handelingen


Binnen de locatie van Tata Steel IJmuiden 8.V., gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogen met radioactieve stoffen handelingen worden verricht ten
behoeve van meet- en regeldoeleinden, analysedoeleinden, ijkdoeleinden en
laboratoriumtoepassingen binnen de volgende omvang:


1. het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen ten behoeve van meet- en
regeldoeleinden, ijkdoeleinden en laboratoriumtoepassingen met een activiteit van maximaal
200 gigabecquerel (GBq) per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 2,5
terabecquerel (TBq);


2' het voorhanden hebben en toepassen van zes ingekapselde bronnen californium-252 ten
behoeve van analysedoeleinden met een gezamenlijke activiteit van maximaal 1,2 GBq,
inclusief de onderdelen van de bronhouder en de analyser waarin zich radioactieve stoffen
bevinden die zijn ontstaan tijdens het gebruik van deze ingekapselde bronnen;


3. het uitvoeren van besmettingscontroles aan ingekapselde bronnen.


Werkzaamheden


DoorTata Steel Ilmuiden 8.V., Wenckebachstraat 1te Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogen
natuurlijke bronnen worden geloosd die ontstaan door de bewerking en verwerking van-steenkool
en ijzererts in de fabrieken en installaties voor de productie van cokes, sinter, pellèts en ruwljzer
binnen de volgende omvang:


1' luchtzijdige stof- en gasvormige emissie van polonium-210 met een maximale activiteit van
33 gigabecquerel (GBq) en van lood-210 met een maximale activiteit van 8 GBq per megaton
geproduceerde ruwijzer per jaar.


B. TOESTELLEN


Binnen de locatie van Tata Steel IJmuiden B.V., gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te Velsen-
Noord (gemeente Velsen), mogen met toestellen handelingen worden verricht ten behoeve van
materiaalonderzoek en meet- en regeldoeleinden binnen de volgende omvang:


1. maximaal 90 toestellen, elk met een hoogspanning van maximaal 200 kilovolt (kV).


Verqu nn inosdocumenten


De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:


het op 11 juni 2013 ingediende verzoek;
het op 13 maart 2013 ingediende verzoek en de op 24 en2g mei 2013 ingediende
aanvullende informatie met de daarbij behorende bijlagen;
het op 24 augustus 2011 ingediende verzoek;
het op 22 oktober 2010 ingediende bezwaarschrift met de daarbij behorende bijlagen;
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e. het op 2 september 2010 ingediende verzoek met de daarbij behorende bijlagen;f. het op 8 mei 2009 ingediende verzoek;
S. het op 3 november 2008 ingediende verzoek;
h. de op 4 augustus 2004 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen;i. de op 27 juni 2002 ingediende aanvraag en de aanvulling hierop van 8 november 2002 met de


daarbij behorende bijlagen;j. de op 17 maart 1997 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen.


Voorschriften


Aan deze vergunning worden de hierna volgende voorschriften verbonden:


I Alqemeen


a. voor zover in het vergunde of in de voorschriften niet anders is bepaald worden de
handelingen verricht overeenkomstig de aanvraag en bijlagen, voor zover in overeenstemming
met artikel 44 van het Besluit stralingsbescherming;


b. de handelingen met bronnen vinden uitsluitend plaats na verlening van een daartoe
strekkende schriftelijke interne toestemming door of namens de ondernemer;


de schriftelijke interne toestemming omvat naast een duidelijke omschrijving van de
handelingen en de ruimten waarin deze plaatsvinden, ook een inventarisatie en evaluatie van
de risico's, een nadere invulling van voorschriften en maatregelen en een beargumenteerde
beoordeling van in ieder geval de volgende aspecten:


de rechtvaardiging, gelet ook op eventuele beschikbare alternatieven;
de toepassing van het ALAM-beginsel gericht op bescherming van werknemers en
andere personen, van milieu en op de beperking van afual;
de in acht te nemen grenswaarden voor bescherming van personen en milieu;


d. in de navolgende gevallen:
elke wijziging die ten opzichte van voorgaande jaren aanleiding zou kunnen geven tot een
relevante risicotoename voor het milieu;
het verlenen van een interne toestemming aan een bedrijf dat niet behoort tot Tata Steel
IJmuiden B.V. maar wel een vestiging heeft binnen de locatie van Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) ;


zendt de algemeen coërdinerend deskundige de schriftelijke toestemming tijdig vooraf toe aan
Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, Postbus 93144,2509 AC Den Haag;


wijziging van de persoon van de algemeen coórdinerend deskundige, mutaties in de
organisatie van de stralingsbescherming, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op de
mandateringsbeschikking en de bij de vergunningaanvraag ingediende Regeling
"Verantwoordelijkheden en bevoegheden stralingshygiëne" en afwijking en/of wijziging van de
stralingsdeskundigheid ten opzichte van die welke in deze vergunning is voorgeschreven,
aangevuld met een motivatie, worden gemeld aan Agentschap NL, Team
Stralingsbescherming, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag,


II. Oroanisatie


a. door de ondernemer is heer M.J. Lips als algemeen coórdinerend deskundige aangewezen. De
algemeen coórdinerend deskundige is verantwoordelijk voor het functioneren van de
Stralingsbeschermingseenheid en is in het bezit van het diploma ioniserende straling niveau 2;


b. de ondernemer zorgt ervoor dat de algemeen coórdinerend deskundige schriftelijk
gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat hij zo vaak als nodig, en ten minste
eenmaal per jaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;


c. de ondernemer zorgt ervoor dat binnen de stralingsbeschermingseenheid, naast de algemeen
coórdinerend deskundige, ten minste 1 deskundige die ten minste het diploma ioniserende
straling niveau 3, of een gelijkwaardig diploma heeft behaald, werkzaam is op het gebied van
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d


de stralingsbescherming. De algemeen coórdinerend deskundige heeft voldoende secretariële
en administratieve ondersteuning ;


overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde stukken is de algemeen coórdinerend
deskundige namens de ondernemer verantwoordelijk voor:
- het verlenen van interne toestemmingen voor handelingen met ioniserende straling,
- het opstellen van interne voorschriften, en
- de uitvoering van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, de


vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingen
met bronnen;


de ondernemer zorgt ervoor dat de handelingen en werkzaamheden met de bronnen
uitsluitend geschieden door of onder verantwoordelijkheid van een coórdinerend deskundige.
Deze coórdinerend deskundige wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de
algemeen coórdinerend deskundige;


de ondernemer zorgt ervoor dat iedere toepassing van ioniserende straling uitsluitend binnen
de aanwijzingen van de algemeen coórdinerend deskundige geschiedt door of onder
verantwoordelijkheid van een toezichthoudend deskundige. Deze toezichthoudend deskundige
wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de algemeen coórdinerend deskundige
De toezichthoudend deskundigen hebben voor de verschillende toepassingen ten minste het
volgende niveau van stralingsdeskundigheid of een gelijkwaardig niveau;


e


f


open bronnen/besmettingscontrole/reinigen ingekapselde bronnen:


ingekapselde bronnen en toestellen met een matig risico:


10 of meer ingekapselde bronnen en/of toestellen met een gering
risico en/of bij één of meer ingekapselde bronnen met een activiteit
van 50 GBq of meer:
toepassing van minder dan 10 ingekapselde bronnen en/of
toestellen met een gering risico:


niveau 3


niveau 4


niveau 4


III.
A.


a.


niveau 5;


De ondernemer zorgt ervoor dat bij handelingen en werkzaamheden betrokken personeel
aantoonbaar voldoende instructie heeft gehad.


Inoekaoselde bronnen


Algemeen


een binnenkomende zending met een ingekapselde bron wordt rechtstreeks naar de daarvoor
bestemde ruimte gebracht. Zij wordt daar door of onder toezicht van ter zake kundig
personeel uitgepakt en gecontroleerd. Indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens
het transport een incident heeft plaatsgevonden, dit ter beoordeling door de toezichthoudend
deskundige, wordt de verpakking voorafgaand aan het uitpakken gecontroleerd op
radioactieve besmetting. Wanneer de zending met een ingekapselde bron na werktijd wordt
afgeleverd, wordt deze direct opgeslagen in een bergplaats;


retouremballage van een zending met een ingekapselde bron wordt, alvorens zij de locatie
verlaat, zowel in- als uitwendig ontdaan van radioactieve besmetting. Aanduidingen of
waarschuwingstekens van radioactiviteit zijn hierop niet waarneembaar;


de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen daaraan gesteld in de
International Standard ISO 2919:1999 of recenter;


indien, in tegenstelling tot hetgeen hierboven is voorgeschreven, de ingekapselde bron niet
hoeft te voldoen aan de voorschriften in de International Standard ISO 2979:1999 of daaraan
niet kan voldoen, dan is de constructie van de ingekapselde bron zodanig dat verspreiding van
radioactiviteit wordt voorkomen;


b.


c.


d
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Í


de ingekapselde bron gaat vergezeld van een broncertificaat waarop de specifieke gegevens
van de ingekapselde bron zijn weergegeven;


de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt,
mogen niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;


de ingekapselde bron is niet lek;


de americium/beryllium bronnen zijn omgeven door een dubbele roestvrij stalen capsulering;


de americium/beryllium bronnen zijn in de meetopstelling voorzien van een elektrische
beveiligingslus indien de bronnen ingebracht zijn in een cokesbunker of ertsbunker;


het beheer van de ingekapselde bron is zodanig dat steeds bekend is wat de gegevens van
iedere bron zijn. De ingekapselde bron is daartoe, indien praktisch mogelijk, voorzien van een
serienummer.


B. Handelingen


a. de ingekapselde bron bevindt zich alleen in de stralingspositie indien met de apparatuur wordt
gewerkt. Aan de buitenzijde van de bronhouder is te allen tijde duidelijk waarneembaar, zo
nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de
stralingspositie bevindt;


b. er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de ingekapselde bron onbevoegd of
onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;


c' aan de buitenzijde van de bronhouder met de californium-252 bronnen, die niet is voorzien
van een sluitermechanisme, moet duidelijk waarneembaar zijn aangegeven dat de
ingekapselde bronnen continue in de stralingspositie staan;


d, handelingen aan de bronhouder geschieden uitsluitend na toestemming en volgens instructies
van de toezichthoudend deskundige;


het apparaat, waarin de ingekapselde bron zich bevindt, is zodanig opgesteld, dat op de plaats
waar zich personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan 7,5
microsievert per uur bedraagt bij puntbronnen en niet meer dan 2,5 microsievert per uur bij
staafbronnen;


tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de bronhouder is het apparaat/de voorziening waarin
de ingekapselde staafbron zich dan bevindt, zodanig opgesteld, dat op de plaats waar zich
personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan
7,5 microsievert per uur bedraagt;


in de nabijheid van de ingekapselde bron zijn geen brandbare, brandbevorderende of
explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;


het verwisselen van de ingekapselde bron en het verwijderen van de ingekapselde bron uit de
bronhouder geschiedt uitsluitend, conform een op schrift gestelde procedure en door een
toezichthoudend deskundige, die ten minste in het bezit is van het diploma ioniserende
straling niveau 4A of een gelijkwaardig diploma;


een ingekapselde bron, toegepast in een vaste meetopstelling, wordt in de bergplaats
opgeborgen indien:
- dit uit het oogpunt van stralingshygiëne noodzakelijk is;
- de meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld.
Overige ingekapselde bronnen worden na gebruik opgeborgen in de bergplaats;


voor americium,/beryllium bronnen geldt dat bij alarmering door de beveiligingslus en
bovendien telkens wanneer het elektrische gedeelte van een sonde, waarin zich een
neutronenbron bevindt, is gedemonteerd, de sonde zo spoedig mogelijk op inwendige


I
h


e


I
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besmetting en lekkage van de radioactieve bron wordt onderzocht. Van dit onderzoek wordt
aantekening gehouden in een register;


k. indien de handelingen met de meet- en/of regelapparatuur, waarvan een radioactieve bron
deel uitmaakt, gedurende 10 dagen of langer zullen worden onderbroken, wordt de
ingekapselde bron opgeborgen in de bergplaats. Bij het tijdelijk stilleggen van een gehele
productie-eenheid moet vooraf contact worden opgenomen met de algemeen coórdinerend
deskundige, die passende veiligheidsmaatregelen voorschrijft en toestemming geeft voor het
verwijderen van de bron;


de bronhouder met de californium-252 bronnen hoeft niet verwijderd te worden wanneer het
productieproces tijdelijk wordt stilgelegd, mits in die periode de bronhouder met de
ingekapselde bron vergrendeld is, na toestemming en volgens instructies van de
toezichthoudend deskundige;


elke neutronensonde van een vochtigheidsmeter, welke in de cokesbunker c.q. ertsbunker is
aangebracht, is omgeven door een beschermpijp die aan het uiteinde is dichtgelast. Zowel de
koker als de conus van de beschermpijpen worden iedere drie maanden geïnspecteerd. De
resultaten van deze inspecties worden in een register bijgehouden. De beschermpijpen
worden bij een plaatselijke slijtage van 50o/o of meer vervangen;


in verband met mogelijke activering van product op de transportband ten gevolge van de
californium-252 bronnen wordt dit product tijdens een productiestop na maximaal 48 uur van
de transportband verwijderd.


Toestellen


Handelingen


ruimte en gebruik van het toestel zijn in stralingshygiënisch opzicht op elkaar afgestemd;
buiten de ruimte bedraagt bij gebruik van het toestel op betreedbare plaatsen de effectieve
dosis niet meer dan 1 millisievert per jaar;


de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt
dan 1 millisievert per jaar;


de handelingen voldoen aan door of namens de ondernemer opgestelde werk- en
onderhoudsvoorschriften ;


het toestel mag slechts dan worden gebruikt wanneer de beveiligingen die op het apparaat
zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat
functioneren;


indien met bouwkundige voorzieningen'de benodigde dosisbeperking niet kan worden
verkregen, wordt deze door middel van organisatorische maatregelen gerealiseerd.


Berqolaats


de bergplaats is uitsluitend bestemd voor de opslag van radioactieve stoffen en voldoet aan de
volgende eisen:


de effectieve dosis aan de buitenzijde is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder
geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de
bergplaats een dosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;
de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar
opschrift "MDIOACTIEVE STOFFEN" en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;
de bergplaats is deugdelijk afgesloten en kan uitsluitend geopend worden door de
ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;
de constructie van de bergplaats waarborgt een brandwerendheid van ten minste 60
minuten. Hieronder wordt verstaan dat alle bouwdelen bij verhitting (volgens NEN 6068)
hun functie ten minste 60 minuten blijven vervullen en dat de constructieonderdelen van


ry


A.


c.


d


b


v.


a.
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vr.


de bergplaats voldoen aan klasse 1 als bedoeld in NEN 6065. Een vaste bergplaats is
bovendien bekend bij de plaatselijke brandweer;
wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, wordt deze geplaatst in een
afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden
door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;


Rad ioa ctieve afva lstoffen


b


radioactieve afualstoffen worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op adequate wijze
afgegeven aan een aangewezen instelling of dienst zoals bedoeld in artikel 37, zevende én
achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming, Tijdelijke opslag van radioactieve
afualstoffen voor een periode van maximaal 2 jaar is toegestaan met het oog op verval tot
niet-radioactieve afualstoffen of uit overwegingen die een efficiënte wijze van afvoer naar een
erkende ophaaldienst beogen ;


de opslag geschiedt in deugdelijke containers in een daarvoor bestemde ruimte die voldoet
aan de eisen gesteld aan een bergplaats.


VII. Milieubelastino


a. de door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de
locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De multifunctionele individuele dosis (MID)
overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar;


b. voor lozingen in lucht is de afstand van het lozingspunt tot de terreingrens zo groot als
redelijkerwijs mogelijk is;


c' teneinde een wijziging van de terreingrensdosis te kunnen vaststellen, zorgt Tata Steel
IJmuiden B.V. er voor dat de overige bedrijven die zijn gevestigd binnen de terreingrenzen
van de locatie, aan Tata Steel IJmuiden B.V. meedelen, dat een wijziging bij deze bedrijven
optreedt ten aanzien van hun handelingen met bronnen.


VIII. Meetorooramma


a, de ondernemer voert een meetprogramma uit waarin de onder VIII.d. en e, genoemde
metingen zijn opgenomen;


b. indien het meetprogramma wordt aangepast, wordt dit vooraf en uiterlijk één maand voor de
aanvang van een kalenderjaar ingediend bij de onder X.b genoemde autoriteiten;


c. de meetprogramma genoemd onder VIII.a. en b. zijn ten genoegen van de inspecteur van de
Inspectie Leefomgeving en Transport;


d' de activiteitsconcentratie van de verschillende grond- en reststoffen in het productieproces
wordt vastgesteld;


de lozingen van radioactieve stoffen in lucht worden naar hoeveelheid en concentratie
vastgesteld door middel van meting;


van de resultaten van de metingen uit de voorschriften VIII.d, en e. wordt per voorschrift in
een register aaótekening gehouden. In deze registers worden datum, plaats, methodiek en
resultaat van de metingen zo gespecificeerd mogelijk vermeld.


Controle, reoistratie en meldinoen


Algemeen


wijzigingen in de gegevens die vermeld zijn bij de aanvraag, zoals bedoeld in voorschrift I.a.,
worden gemeld aan Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, Postbus 93t44,2509 AC
Den Haag, onder vermelding van de vergunning waar de wijziging betrekking op heeft;


e.


f


IX


A.


a
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b


c


door de ondernemer worden de gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne,
ondergebracht in een overzichtelijk beheersysteem. Dit systeem dat ook de in deze
vergunning genoemde registraties en rappoftages bevat, wordt ten minste vijf jaar bewaard;


een afschrift van de vergunning is op het kantoor van de algemeen coórdinerend deskundige
aanwezig.


B. Toestellen


a. in een register wordt aantekening gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd
naar:


merk, type en bouwjaar,
maximale hoogspanning van de generator, en
de plaats en aard van de toepassing;


b. de genomen maatregelen voor toestellen, als bedoeld in artikel 18 van het Besluit
stralingsbescherming worden geregistreerd ;


c. het toestel en de beveiligingen worden ten minste eenmaal per jaar door een deskundige (of
een bedrijf dat hiervoor vergunning heeft) op deugdelijke werking gecontroleerd, De
afscherming en het stralingsniveau buiten het toestel worden ook ten minste eenmaal per jaar
gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
degene die de controle heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en
stralingsniveaus buiten het toestel;


tevens wordt aantekening gehouden van elke demontage en/of reparatie aan het toestel
onder vermelding van:


de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage
danwel reparatie van het toestel,
degene die de demontage en/of de reparatie heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en aard van de reparaties, en
de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en
de afscherming, na de demontage en/of de reparatie.


Radioactieve stoffen


ingekapselde bronnen worden periodiek gecontroleerd.
Minimaal jaarlijks vindt een visuele controle van de ingekapselde bron plaats, Wanneer deze
wordt toegepast in een bronhouder vindt een visuele controle van de bronhouder plaats.
Daarnaast wordt de ingekapselde bron en/of bronhouder/meetopstelling minimaal jaarlijks
volgens een schriftelijk vastgelegde procedure gecontroleerd op lekken, radioactieve
besmetting en op het dosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder. Hierbij
wordt beschadiging van de ingekapselde bron voorkomen. De resultaten van deze controles
worden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
het nummer van de bron die is gecontroleerd,
de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,
de naam van degene die de controle verrichtte, en
de resultaten van de controle;


de lektest en/of besmettingscontrole hoeven niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde
bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Re;n6 of bij
gasvormige ingekapselde bronnen;


wanneer de ingekapselde bron definitief niet meer wordt gebruikt, wordt aan deze
ingekapselde bron, voordat deze wordt opgeslagen in de bergplaats of wordt overgedragen,


d


c.


a.


b


c
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a,


volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest uitgevoerd. Wanneer een
lek/besmetting wordt geconstateerd boven de vermelde grenzen, wordt gehandeld zoals in
deze vergunning is beschreven onder stralingsincident;


d. in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, wordt de
hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt aangetekend. Deze registratie
vindt minimaal plaats gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Elke uitgifte of ontvangst van
de radioactieve stof uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij
uitgifte wordt bovendien de bestemming aangetekend.


Rapportage


voor 1 juli van ieder jaar rapporteert de algemeen coórdinerend deskundige over het
voorafgaande jaar in een jaarverslag aan de ondernemer. Het jaarverslag bevat een
opsomming van de activiteiten in dat jaar in het kader van de stralingsbescherming en van de
resultaten daarvan, In deze opsomming komt in ieder geval een overzicht voor van:* alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar merk, type en bouwjaar, maximale


hoogspanning van de generator, en de plaats en aard van de toepassing;* de totaal aanwezige hoeveelheid ingekapselde bronnen gespecificeerd naar nuclide en
activiteit;* wijzigingen van de situatie, binnen het kader van de vergunning;* nieuw verleende schriftelijke interne toestemmingen;* de blootgestelde werknemers;* de geregistreerde en/of berekende effectieve doses van de blootgestelde werknemers;* een inschatting van de totale stralingsbelasting voor het milieu ten gevolge van alle
bronnen binnen de locatie tezamen. De stralingsniveaus buiten de locatie worden in kaart
gebracht met behulp van een plattegrond van de locatie;* de resultaten van de onder VIII.d en e, genoemde metingen;* de controlewerkzaamheden die door of namens de algemeen coórdinerend deskundige
zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan.


Afhankelijk van de hoogte van de effectieve dosis wordt ook nader inzicht geboden in de
mogelijkheden die redelijkerwijs bestaan om de dosis verdergaand te reduceren (ALAM). In
het jaarverslag zal dit cijfermateriaal worden geëvalueerd in vergelijking met de gegevens van
de twee jaar daarvoor.
Tevens wordt in dit jaarverslag inzicht gegeven in de beoordeling van rechtvaardiging van
nieuwe handelingen binnen het kader van de vergunning en eventuele evaluatie van
bestaande handelingen, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve dosis
ten gevolge van deze handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de
resultaten daarvan.
Dit jaarverslag wordt tevens voor 1 juli van ieder jaar toegezonden aan het Team
Stralingsbescherming van Agentschap NL, Postbus 93144,2509 AC Den Haag,


X. Stralinosincident


a. bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat
(verdergaande) besmetting en/of blootstelling van personen wordt tegengegaan;


b. bij een stralingsincident worden terstond de betrokken inspecties gewaarschuwd:
de Inspectie SZW en
de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Dit kan rechtstreeks en voor de Inspectie Leefomgeving en Transport via het alarm-
incidentennummer: 070-3832425 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat 24 uur
per dag bereikbaar is.


XI. Beëindioinq


indien definitief geen handelingen en werkzaamheden meer met de bronnen zullen worden
verricht, wordt hiervan binnen 4 weken mededeling gedaan aan de minister van Economische
Zaken. In dat geval ontdoet de vergunninghouder zichzo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval uiterlijk binnen twee jaar van de bronnen. Dit ontdoen geschiedt alleen overeenkomstig
het gestelde in artikel 37,vijfde, zevende en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming


a.


72







Na afuoer van de bronnen zal de vergunning worden ingetrokken. Tot dat tijdstip is een
afschrift van de vergunning in de betrokken locatie aanwezig.


Van het verlenen van deze vergunning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de
Staatscourant.


Den Haag, 21 juni 2013
de minister van Economische Zaken,
namens deze:


drs. M,A, Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving


13







> Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag


AANTEKENEN


Tata Steel IJmuiden
Committee Radiological Aspects Ilmuiden
t.a.v. de heer M,J. Lips
Postbus 10000
19070 CA IJMUIDEN


Datum 21 juni 2013
Betreft Uw aanvraag d.d. 11 juni 2013


Geachte heer Lips,


Naar aanleiding van uw verzoek van 11juni 2013 om wijziging van een
vergunning ingevolge het Besluit stralingsbescherming, doe ik u hierbij mijn
beschikking onder datum en nummer als deze toekomen.


Ik vestig er de aandacht op dat de interne situatie waarop deze vergunning
betrekking heeft, slechts mag worden gewijzigd nadat de vergunning aan de
nieuwe situatie is aangepast. In geval van wijziging van de naam en/of het adres
van de vergunninghouder c.q. de locatie dient daarvan mededeling aan mij te
worden gedaan.


Ik wijs u erop dat het raadzaam is de plaatselijke brandweer op de hoogte te
brengen van de aanwezigheid van radioactief materiaal in uw locatie aan
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen).
Bij eventuele brandbestrijding kan de brandweer bij het treffen van
beschermingsmaatregelen bij voorbaat rekening houden met de
rad ioactiviteitsgevaren,


wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uiteraard moet worden voldaan aan de
bepalingen van het Besluit stralingsbescherming,


Ten slotte maak ik u erop attent dat ingevolge artikel 50 van de Kernenergiewet,
de bepalingen van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op de onderhavige
beschikking van toepassing zijn.
Dit houdt onder meer in dat de beschikking pas van kracht wordt met ingang van
6 weken na de dag van verzending van de beschikking.


overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar
worden gemaakt,
Daartoe moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit
een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische
Zaken, Postbus 93144,2509 AC Den Haag.


In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom het besluit niet juist
gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze brief
en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen,
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de minister van Economische Zaken,
namens deze:


drs. M.A. Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving











Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming


> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Hààg


Lexence advocaten & notarissen
T.a,v. mr.dr. M. Klijnstra
Postbus 75999
tOTO AZ Amsterdam


Datum
Betreft


2 I APR 20?1
Besluit op handhavingsverzoek Tata Steel Ilmuiden


Autoritêit Nucleaire
Veilagheid en
Stralingsbescherming
ANVS
StÍalingstoepassi n gen
Toezlcht en Handhaving


Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag


Contactpersoon
Ing. E,N.M, Lammers
Senior inspecteur


M +31(0)6-52466591
erik.lammers@anvs.nl


Zaaknummer
ANVS-PP-202 1/0078689


Briefnummer
ANVS-202U57e2


Geachte heer Klijnstra,


Bij brief van 4 januari 2o2t heeft u namens diverse cliënten, aan de Autoriteit
Nucleaire Veíligheid en stralingsbescherming (ANVS) verzocht om handhavend op
te treden tegen Tata steel lJmuiden. op 8 maart 2021 heeft de ANVS per email
een aanvulling op het verzoek gekregen.


Met deze brief wordt beslist op uw verzoek.


Besluit
uw verzoek van 4 januari 2027 om handhavend op te treden tegen Tata steel
Ilmuiden wordt afgewezen. Hieronder wordt deze beslissing toegelicht.


Strekking van het handhavingsverzoek
In uw verzoek stelt u dat de inrichting van Tata Steel niet voor alle
bedrijfsonderdelen is gecertificeerd volgens de norm ISo 14001, en dat daarmee
niet aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan. Dit zou volgens u tot gevolg
hebben dat milieuaspecten en beheersmaatregelen onvoldoende in acht worden
genomen, met als gevolg (potentieel) zeer ernstige consequenties voor de
gezondheid van mens en milieu in de omgeving van Tata steel. Namens uw
cliënten verzoekt u de ANVS om vanuit haar toezichthoudende en handhavende
bevoegdheden de inrichting van Tata steel te controleren, na te gaan of de
inrichting overeenkomstig de geldende regels in werking is en waar nodig
handhavend op te treden,


Ontvankelijkheid
Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen dient de verzoeker
belanghebbende te zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
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In uw brief van 4 januari jl voert u aan een handhavingsverzoek in te dienen
namens


Stichtíng iJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee,
Stichting Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal,
StichtÍng Duinbehoud, statutair gevestigd te Leiden alsmede
de volgende natuurlijke personen: de heer J.C. de long, wonende te
Bloemendaal, de heer C. Jansen, mevrouw M. Aardenburg, de heer B. van
den Born, allen wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-simhoffer,
mevrouw L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten
en de heer T. Bos, allen wonende te Wijk aan Zee.


op verzoek van de ANVS heeft u op 8 februari jl een toelichting gegeven op de
belanghebbendheid van bovengenoemde stichtingen. Daarbij heeft u de statuten
van deze stichtingen toegestuurd en toegelicht wat hun feitelijke werkzaamheden
zijn en waarom zij als belanghebbende in de zin van de Awb moeten worden
gezlen.
op basis van de door u toegestuurde informatie kom ik tot de conclusie dat in
ieder geval Stichting IJmondig en stichting Duinbehoud voldoen aan de eisen die
de Awb stelt ten aanzien van belanghebbendheid.
Omdat dit betekent dat ik reeds op grond daarvan een inhoudelijk oordeel over uw
handhavingsverzoek dien te geven, laat ik uit het oogpunt van doelmatigheid in
het midden of ook de andere stichting en de genoemde natuurlijke personen
voldoen aan bedoelde eisen.


Overwegingen
Tata steel beschikt sinds 1998 over een kernenergiewetvergunning waarin het
lozen van radioactieve stoffen in de vorm van lood-210 en polonium-21O via lucht
en oppervlaktewater is vergund. Deze vergunning, met kenmerk 2013/0678-05, is
laatstelijk gewijzigd op 21juni 2013. In deze vergunning is onder meer vastgelegd
dat de ondernemer (lees: ïata Steel) een meetprogramma uitvoert waarin de
lozingen van radioactíeve stoffen worden vastgesteld d.m.v. metingen, dat er een
register van deze metingen wordt bijgehouden en dat de resultaten van de
metingen jaarlijks door de algemeen coórdinerend deskundige in een jaarverslag
aan de ondernemer worden gerapporteerd. Dit jaarverslag dient ook te worden
toegezonden aan de ANVS.


De ANVS is, samen met de Inspectie SZW, het bevoegd gezag t.a.v. de
Kernenergiewet en daarmee bevoegd gezag t.a.v. het uitvoeren van handelingen
met splijtstoffen, eltsen, radioactieve stoffen, toestellen en versnellers, De ANVS
kijkt daarbij specifiek naar de bescherming van omwonenden en het milieu, terwijl
de Inspectie sZW zich richt op werknemersbescherming. Uw handhavingsverzoek
is binnen het team Toezicht en Handhaving van de afdeling Stralingstoepassingen
van de ANVS in behandeling genomen door de heer Lammers en de heer De
Meulmeester, beiden senior inspecteur bij de ANVS. Zij hebben zowel een
administratieve inspectie als inspectie ter plaatse bij rata steel in IJmuiden
ultgevoerd.


Autorit€it Nucleaire
Vêillgheid en
Stralingsbeschêrming
ANVS
Stralingstoepassingen
Toezicht en Handhaving


Zaaknummer
ANVS-PP-202 1/0078689


Briefnummêr
ANVS-2021/5792
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De inspecteurs hebben allereerst een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de
twee meest recente stralingshygiënische jaarverslagen (over kalenderjaar 201g en
2019) en het vigerende meetprogramma van Tata Steel uit 2014. HierbU is met
name gekeken naar de meetresultaten en bijbehorende berekeningen van de
luchtzijdige- en waterzijdige emissies van lood-210 en polonium-210. op dat
moment is vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de vergunde normen
werden of worden overschreden, Tijdens deze administratieve inspectie zijn wel
enkele onduidelijkheden en aanvullende vragen betreffende de jaarverslagen en
het meetprogramma naar voren gekomen die in een fysieke inspectie bij rata
Steel ter sprake zijn gekomen.


Deze inspectie heeft plaatsgevonden op vrijdag zapril 2021 en werd namens de
ANVS uitgevoerd door bovengenoemde inspecteurs, Namens Tata steel waren
aanwezig de manager Health binnen afdeling Health Safety Security &
Environment (HSSE), de Algemeen coórdinerend deskundige (afdeling HSSE) en
de coórdinerend deskundige (HTD Maintenance Services). Via een videoverbinding
waren aanwezig de manager Monitoring (aídeling HSSE) en de meetspecialist van
de afdeling HSSE. Tijdens de inspectie zijn enkele onduidelijkheden in de
jaarverslagen en het meetprogramma door Tata Steel toegelicht en verduidelijkt.
Door de ANVS zijn enkele aanbevelingen ter verbetering en verduidelijking van het
jaarverslag en meetprogramma gedaan. veel aandacht is besteed aan de
emissiereducerende maatregelen die door Tata steel zijn getroffen en de wijze
van bemonstering en meting van met name de luchtzijdige emissies. Duidelijk is
geworden dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het Monitoringsteam van de
afdeling HSSE dat geaccrediteerd is volgens norm ISo t7ozs. Deze norm vormt
een kwaliteitsmanagementsysteem voor (test)laboratoria en borgt dat
bemonstering volgens vastgelegde instructies en met gekalibreerde middelen
wordt uitgevoerd. De daadwerkelijke monsteranalyses van lood-210 en polonium-
210 vindt plaats in laboratoria van de Nuclear Research and consultancy Group in
Petten en socorEC (voorheen ESG) in het Verenigd Koninkrijk. Deze analyses en
betrokken laboratoria zijn buiten de reikwijdte van de inspectie gelaten. Na de
toelichting en het beantwoorden van de openstaande vragen hebben de
inspecteurs van de ANVS geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de
controle van Tata Steel op emissie van radioactieve stoffen tekort schiet en dat er
geen spraké is van ongeoorloofde emissies van lood-210 en polonium-210. Er is
dus geen sprake van overtreding van bepalingen uit de Kernenergiewet en
kernenerg iewetvergu n ning.


Conclusie
Uit inspectie is gebleken dat Tata Steel llmuiden zich houdt aan de bepalingen uit
de Kernenergiewet en de voorschriften van haar kernenergiewetvergunning met
kenmerk 2013/0678-05. uw verzoek van 4 januari 2021 om handhavend op te
treden tegen Tata Steel wordt daarom afgewezen,


Overige
Voor nadere informatie kunt u voor wat betreft juridische informatie contact
opnemen met de heer mr L van Meggelen van de ANVS. Voor technisch
inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde
behandelaar.
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Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:. Inspectie sociale Zaken en werkgelegenheid, team kernenergiewetzaken,
' Tata Steel IJmuiden B,V


Hoogachtend,


DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,


Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd


Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire VeÍligheid en
stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.


Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.


Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien, De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.


Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrÍft te worden overlegd. Als
burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van
de Raad van State indienen (httpsr//digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient
u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de
hoogte van het grÍffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van state,
telefoon 07O 426 4426.
Ik wijs u erop dat noch het indienen van een bezwaarschrift, noch het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening de werking van dit besluit schorst.
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/lEC 17025:2017
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01 -2021 tot 01-1 0-2022 Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


Locatie(s) waar activiteiten onder accred itatie worde n u itgevoerd


Hoofdkantoor


Wenckebachstraat 1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Locatie Afkorting


Locatie


Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,


mr. J.A.W.M. de Haas


Wenckebachstraat 1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Nr.


1 lndien wordt veeezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RVA-BR0l 0 liist.
lndien geen datum of vêrsienummer is vermeld betrefr de accÍeditatie de actuele versie van het document of schema.


IJ


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2OO0 (NAw-or35)'


betrekking hebbend op protocol 200í (NAw-0135í)


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. Vreeker, dhr. J.C.B. Koomen)


IJ


Materiaalof
product


Verrichting / Onderzoeksmethode í lntern referentienummer


Grond en
grondwater


Het plaatsen van handboringen en
peilbuizen ten behoeve van het nemen
van grond en grondwatermonsters t.b.v
organische en anorganische analyses


BV-oí, BV-02, BV-03, BM-01,
BA-03
NEN 5104, NEN 5706, NPR 5741, NEN
5742, NEN 5743 en NEN 5766
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/lEC 17025:2017
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-0í -2021tot01-10-2022 Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 (NAw'0135)'


betrekking hebbend op protocol 2002 (NAw-0135-21


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. Vreeker, dhr. J.C.B. Koomen)


IJ


Monsterneming ten behoeve van microbiologische bepalingen


IJ


Monsterneming


Nr


b.


c.


LocatieMateriaal of
product


Verrichting / Onderzoeksmethode 1 lntern referentienummer


Grondwater Het nemen van grondwatermonsters BM-02, BM-03, BA-04 en BA-05
NEN 5744


Doucheruimten,
watertappunten,
proceswater en
koelwater (Matrix
AenB)


Het nemen van monsters ten behoeve
van Legionella onderzoek (de
bijbehorende test wordt structureel door
een ander geaccrediteerd laboratorium
uitgevoerd)


WM-04
NEN-EN-|SO 11731
NEN-EN-tSO '19458


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan dioxinen en
furanen en polycyclische aromatisch
koolwaterstoffen; gekoelde lans methode
(de brjbehorende tekst wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)


LE-10
NEN-EN 1948.1
NEN-EN 1948-4


d.


e.


Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's


Gluster: Natchemisch en/of stofgebonden


IJ


IJ


s


IJ


IJ


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan
zwaveloxyden (SO'), waterstofsulfide
(HzS), chloride (Cl), Fluoride (F) en
ammoniak (NH:); gaswassing.


LE-04
SO*: NEN-EN 14791
H2S: eigen methode
Cl: NEN-EN 1911
F: NEN-ISO 15713
NHg: NEN 2826


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan kwik (Hg);
gaswassing en/of stofafu angst.


LE-04
NEN.EN 1321í


Geêmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte zware metalen:
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tlen
V; gaswassing en/of stofafuangst.


LE-04
NEN-EN í4385
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Bijlage bij accreditatÍeverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-2021 totOl-10-2022


Nr.


Emissiemetingen


Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


LocatieMateriaal of
product


Verrichting / Onderzoeksmethode 1 lntern referentienummer


1


2


Cluster: Fysische parameters


Gluster: Stofgebonden


Gluster: Gasvorm ig (an)organisch


IJ


3.


IJ


IJ


IJ


IJ


4. IJ


IJ5


6.


7


Geemitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van de
afgaskarakteristieken : debiet;
drukverschilmeting, thermokoppel/Pt1 00


LE-01
tso 10780
NEN-EN tSO 169í 1-1


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
waterdamp (in leidingen); gravimetrie


LE-01
NEN-EN ,14790


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan stof;
gravimetrie
(inclusief bijbehorende monstername)


LE-02
NEN-EN 13284-1
NEN-ISO 9096


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
stikstofoxiden (NOx) en zuurstof (Oz);
chemoluminescentie en paramagnetisme
(inclusief bijbehorende monstername)


LE-03
NEN-EN 14792
NEN.EN 14789


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CO,
COz; NDIR (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-EN 15058
NEN-|SO 12039


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan SOz;
NDUV (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-tSO 7935


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CxHv;
FID (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-EN 12619
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Lexence


3SRRC13239718


AANGETE
Rijkswaterstaat
Postbus 2232
35OO GE UTRECHT


Plaats, datum
Ons kenmerk:
Betreft:
Afzender:
Telefoon:
+37 20 5736 776


Amsterdam, 8 september 2021
Mki/45200/73891 51.1
Kennisgeving melding ANVS inzake het lozen van polonium-210 en lood-210
mr. dr. M. Klijnstra, advocaat
Fax: E-mail:
+31 20 5736 886 m.klijnstra@lexence.com


advocaten i-, notarissen


KvK: 34191O68 - btw: NLBl20012t7BOi
Member of Meritas Law Firms Worldwide


Geachte heer / mevrouw,


Namens cliënten, Stichting lJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair
gevestigd te Leiden, de heer J.C. de Jong, wonende te Bloemendaal, de heer C. Jansen, en
mevrouw M' Aardenburg, wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer, mevrouw
L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten en de heer T. Bos, allen
wonende te Wijk aan Zee, wend ik mij tot u inzake het volgende.


Cliënten hebben bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een
melding gemaakt van enkele misvattingen met betrekking tot de EN-ISo/IEX L7025:20L7-
accreditatie van Tata Steel lJmuiden, het lozen van polonium-210 en lood-210 op het
oppervlaktewater en de verwerking van afvalstoffen die polonium-210 en lood-210 bevatten,
Deze melding is aangehecht als bijlage 1. Cliënten verzoeken u daarvan kennis te nemen.


Hoogachtend,


Llo


M. Klijnstra


Amstelveenseweg 5OO, lO81 KL Amsterdêm It+31(O)2O5736736 _ F :+31 (O)2O5736737
Postbus 75999, 1O7O AZ Amsteídam, Nederland E: info@lexence.com - W: www.lexence.com
op allê dienstverlening door of namens Lexence N.v. zijn exclusief vên toepassing de algemenê voorwaaÍden van Lexence N.v., gedeponeerd bij het handelsregisterte Amsterdam ondêr nummer 34191o68 De algemene voorwaarden bevatten e;n aan-sprat<eti;tÀàiasLepêrking, woíden op u"iro"k verstrekt en zijn te vinden opwww lexence com Alle opdrachten worden, met teÍzijdêstelling van artikelen 7:4o4,7:4ó7 lid 2 en 7:4o9 BW, uítsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lêxence N.v
All services by or on behalf of Lexencê N.v. are exclusively governed by the general terms and conditions depositêd with the tíade regaster in The Nêtheílandsunder number 34191068 The general terms and conditions contain a iimitatlon of liability, will be ient on request and are to be found on www.lexence.com.under exclusion of sections 4o4, 407(2) and 4og of Book 7 of the Dutch civil code, all assignments witt be exctusively acceptêd ênd performed bv Lexence N.v
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Lexence


AANGETEKEND
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Postbus 16001
25OO BA DEN HAAG


advocaten a.,'notarissen


KvK: 54191O68 - btwr NLB]2001217BOl
Member of l"leritas Law Firms Worldwide


Plaats, datum
Ons kenmerk
Betreft:


Afzender:
Telefoon:
+31 20 5736 776


Amstelveenseweg 50O, 1081 KL Amsterdam
Postbus 75999,1O70 AZ Amsterdam, Nederlênd


Amsterdam, B september 2021
Mki/45200/7388168.1
EN-ISo/IEc r7025:2or7-accreditatie, het lozen van polonium-210 en lood-210 en
afvalstoffen die poloníum-210 en lood-210 bevatten
mr. dr. M. Klijnstra, advocaat, partner
Fax: E-mail:
+37 20 5736 886 m.klijnstra@lexence.com


Geachte heer/mevrouw,


Namens cliënten, Stichting IJmondig, statutair gevestigd te Wijk aanZee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair
gevestigd te Leiden, de heer J.C. de Jong, wonende te Bloemendaal, de heer C, Jansen en
mevrouw M. Aardenburg, beide wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer,
mevrouw L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten en de heer T, Bos,
allen wonende te wijk aan Zee, bericht ik u hierbij inzake het volgende.


Cliënten zetten zich in voor het beschermen van de natuur-, milieu- en gezondheidsbelangen
in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Beverwijk (regio lJmond/Noord-Holland), onder
andere door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling. In dit kader
achten cliënten het van belang dat het in regio lJmond gevestigde Tata Steel lJmuiden
handelt conform de betreffende wet- en regelgeving.


Scope van de EN'ISO/IEC t7o2í:2o77-accreditatie ziet niet de bemonstering in
oppervlakte water
Ingevolge de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel lJmuiden met kenmerk nr.
2Ot3/O678-05 (biilage 1) mag Tata Steel IJmuiden zich jaarlijks ontdoen van een lozing van
natuurlijke bronnen naar de lucht met een activiteit van maximaal 33 GBq per Mton per jaar
voor polonium-210 en van maximaal 8 GBq per Mton per jaar voor lood-210.


Uit de overwegingen van de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel lJmuiden kan
opgemaakt worden dat de totale lozing van polonium-210 en lood-210 op het
oppervlaktewater een meldingsplichtige activiteit betreft, aangezien de totale lozing op het
oppervlaktewater een activiteit heeft van 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per


T | +31 (O)2O 5736 736
E I info@lexence.com


F t+31<O)2O5736737
W: www.lexence.com
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Lexence
advocateÁ I , nolarissen


Mton geproduceerde ruwijzer per jaar. Cliënten menen echter dat de wijze waarop de
activiteit (hoeveelheid radÍonuclide) inzake de lozing op het oppervlaktewater is bepaald
onjuist blijkt te zijn.


Om de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater te bepalen, moet de lozing
bemonsterd worden. Uit de beslissing op bezwaar van de ANVS d.d. 21 april 2021 volgt dat
het bemonsteren wordt uitgevoerd door het Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata
Steel lJmuiden (bijlage 2). De ANVS gaat ervan uit dat de afdeling HSSE is geaccrediteerd
volgens de norm EN-ISO/IEC 77025:2017. Volgens cliënten valt de bemonstering van
afvalwater voor de analyse van bijvoorbeeld polonium of radioactiviteit echter niet onder de
scope van de EN-ISO/IEC L7o25:2]L7-accreditatie van Tata Steel Ilmuiden.


Tata Steel Strip Products llmuiden B.V. Health, Safety & Environment Monitoring is door de
RvA geaccrediteerd volgens de norm EN-ISO/IEC17O25:2OL7. Uit de bijlage bij de
accreditatieverklaring met registratienummer L 595 inzake de scope van de accreditatie,
volgt dat de scope niet de bemonstering van radioactieve stoffen in oppervlaktewater omvat.
De scope van L 595 ziet slechts op de bemonstering van grond en grondwater (bijlage 3).


Waar de inspecteurs concluderen dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het
Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata Steel IJmuiden dat geaccrediteerd is volgens
de norm EN-ISO/IEC 17025, kan dit aldus niet worden bevestigd op basis van de scope van L
595. Derhalve menen de cliënten dat de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater,
zoals opgenomen in de aanvraag van de Kernenergiewetvergunning, op onjuiste wijze is
bepaald althans dat deze niet volgens de vereiste en veronderstelde accreditatie is geschied,
Op basis van deze gegevens had daarom niet geconcludeerd mogen worden dat Tata Steel
IJmuiden voor lozing op het oppervlaktewater niet-vergunningplichtig is.


Monsternameplan Tata Steel Ilmuiden
Daarnaast valt het cliënten op dat al sinds 2014 hetzelfde monsternameplan wordt
gehanteerd uit het vigerend meetprogramma van Tata Steel lJmuiden uit 2014. Dit zou
namelijk betekenen dat de activiteiten van Tata Steel lJmuiden al 7 jaar constant worden
verondersteld, wat cliënten zeer onwaarschijnlijk achten. Van het monsternameplan wordt
verwacht dat het jaarlijks wordt aangepast en geëvalueerd als gevolg van gewijzigde
omstandigheden.


Storten van polonium houdend afval
Tot slot willen cliënten u met betrekking tot het storten van polonium houdend afval erop
wijzen dat het laboratorium van Tata Steel IJmuiden dat is geaccrediteerd onder
registratienummer L 595, ook niet geaccrediteerd is voor monstername van vaste stoffen
(zoals (bedrijfs)afval), Derhalve kunnen geen gerechtvaardigde uitspraken worden gedaan
over een te storten partij afval en de bijbehorende activiteit van polonium en/of de
radioactieve alfa straling, aangezien het laboratorium van Tata Steel IJmuiden niet
geaccrediteerd is voor deze metingen,
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Door Tata Steel IJmuiden aangeleverde gegevens worden dus ten onrechte als uitgangspunt
genomen. Uit nieuwsberichten blijkt dat Tata Steel lJmuiden volgens de ANVS een specifieke
vrijgavebeschikking heeft om polonium houdend afval te storten. Daarbij wordt aangegeven
dat Tata Steel zelf verantwoordelijk is om te waarborgen dat de concentratie polonium onder
de wettelijk toegestane norm blijft. Het is echter de vraag in hoeverre Tata Steel zelf
uitspraken kan doen over de concentratie van polonium, wanneer het laboratorium niet voor
dergelijke monstername en metingen geaccrediteerd is.


Om uitspraken te kunnen doen over een partij afval zal tevens - naast dat sprake moet zijn
van een geaccrediteerd laboratorium - op basis van een statistisch onderbouwd
monsternameplan een aantal representatieve monsters genomen moeten worden die
individueel geanalyseerd worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de in-
homogeniteit van de partij afval. In het algemeen is de partij namelijk niet homogeen maar
zal deze "hotspots" bevatten. Uit de analyse van de monsters zal blijken in hoeverre de partij
als homogeen beschouwd kan worden. In de praktijk wordt echter vaak slechts één monster
genomen en wordt op basis van deze analyse een uitspraak gedaan over de partij. Dit is
aldus niet representatief.


Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten de ANVS om onderzoek te doen naar de stand
van zaken bij Tata Steel lJmuiden met betrekking tot het voorkomen van polonium-21g en
lood-210 in lozingen naar oppervlaktewater en inzake het afvoeren van radioactieve
afva lstoffen.


Cliënten vernemen graag of dit schrijven in goede orde is ontvangen en zijn eventueel bereid
om e,e.a. nader toe te lichten.


Hoogachtend,


Lexence


i/o


M. Klijnstra
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No. 2013/0678-05


DE MINISTERVAN ECONOMISCHE ZAKEN


Gelet op de d.d. 7 mei 1998, onder nr. 98/4695, AI/CKIVCR/KEW verleende vergunning en de d.d.
14 november 2002, onder nr. 2002/49337, AI/CK/B/KEW, verleende vergunning, beide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr.20t3/0263-05;


Gezien het bij mij binnengekomen verzoek d.d. 11 juni 2013 van Tata Steel IJmuiden B.V, te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de
Kernenergiewet en als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23, van het Besluit stralingsbescherming;


Gelet op de artikelen 29-31 en 34 van de Kernenergiewet en het bepaalde in hoofdstuk 4 en 8 van
het Besluit strali ngsbescherming ;


Overwegende, dat enkele vergunningvoorschriften m.b.t. de ingekapselde bronnen in de verleende
vergunning onder nr. 2073/0263-05 niet geheel overeenkomen met de handelingen met de
bronhouder met californi um-252 bronnen ;


Overwegende, dat de aanvrager heeft verzocht specifieke vergunningvoorschriften voor
handelingen met de bronhouder met californium-252 bronnen in de vergunning op te nemen;


Overwegende, dat de aanvrager te kennen heeft gegeven dat de in de vergunning gestelde termijn
voor het indienen van het jaarverslag van 1 juni voor emissies en werkzaamheden, in verband met
de uitwerking van analyses in de rapportage, veelal niet haalbaar is;


Overwegende, dat de aanvraag d.d.26 juni 2002 betrekking heeft op het voorhanden hebben, het
verwerken, het opnieuw inzetten en het zich ontdoen van luchtzijdige stof- en gasvormige emissies
van de sinterfabriek, de pelletfabriek en overige bronnen en van lozingen op oppervlaktèwater van
de pelletfabriek, BIO-2000 en riool. Uit de aanvraag blijkt dat deze emissies en lozingen het gevolg
zijn van werkzaamheden met diverse grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van
ruwijzer en die een geringe hoeveelheid niet-vergunningplichtige uranium-238 en een reeks
vervalproducten van dit radionuclide bevatten. Dit deel van de aanvraag wordt derhalve gelezen
als een aanvraag voor het zich ontdoen, zijnde een lozing, van een natuurlijke bron naarlucht en
naar waLer;


Overwegende, dat de totale luchtzijdige emissie 33 gigabecquerel (GBq) polonium-210 en 8 GBq
lood-210 per megaton (Mton) geproduceerde ruwijzer per jaar en de totale lozing op het
oppervlaktewater 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per Mton geproduèeerde ruwijzer
per jaar bedragen;


Overwegende, dat de aanvraag d.d. 26 juni 20O2 voorts betrekking heeft op het herinzetten en het
verwerken van bij productieprocessen ontstane meldingsplichtige scalings en meldingsplichtige
slibben;


Overwegende, dat voor werkzaamheden, die op grond van het Besluit stralingsbescherming
moeten worden gemeld, geen vergunning is vereist. Daarom zal de aanvraag voor dergelijke
meldingsplichtige activiteiten, voor zover die meldingsplichtige activiteiten in de aanvraag geen
directe relatie hebben met de vergunningplichtige activiteiten, worden beschouwd als eeÀ melding
overeenkomstig artikel 103 van het Besluit stralingsbescherming en zullen zij in deze vergunning
niet verder worden beschouwd;


Overwegende, dat samengevat de aanvraag d.d.26 juni 2002 wordt gelezen als een aanvraag
voor het zich ontdoen, zijnde een lozing van natuurlijke bronnen naar lucht met een activiteit van
maximaal 33 GBq per Mton per jaar voor polonium-210 en van maximaal 8 GBq per Mton per jaar
voor lood-210;







Overwegende, dat de in de aanvraag d.d, 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden worden
opgenomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de "Regeling
bekend ma ki ng rechtvaardigi ng gebrui k van ioniserende stral i ng,,;


Overwegende, dat de in de aanvraag d.d. 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden voorkomen in
bijlage 1 (Lijst van geïdentificeerde werkzaamheden) van de Regeling natuurlijke bronnen van
ioniserende straling 2008;


Overwegende, dat de bedoelde handelingen voorkomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen
en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende
straling;


Overwegende, dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van stralingshygiëne
binnen Tata Steel IJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) zijn opgesteld in de regeiing
"Verantwoordelijkheden en bevoegdheden stralingshygiêne,,;


Overwegende, dat de taken van de stralingsbeschermingseenheid zijn ondergebracht bij het
Committee Radiological Aspects IJmuiden (CMY) die als centrale deskundige en toezichthoudende
instantie namens Tata Steel IJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) optreedt.


BESLUIT:


De d.d. 7 mei 1998, onder nr. 98/4695, AIICK/VCR/KEW verleende vergunning en de d.d. 14
november 2002, onder nr. 2002/49337, AI/CK/B/KEW, verleende vergunning, beide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr.2O73/Q263-05, wordt gewijzigd. zodat deze thans luidt als
volgt:


Aan Tata Steel IJmuiden 8.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen) wordt
vergunning verleend voor:
- het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen;
- het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen voor zover die bronnen niet


worden of zijn bewerkt wegens hun radioactieve eigenschappen;
- het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen.


fn deze verounnino wordt verstaan onder:


activiteit:
De activiteit A,van een hoeveelheid radionuclide in een bepaalde energietoestand op een
gegeven tijdstip, is het quotiënt van dN en df, waarin de drV de verwachtingswaarde van het
aantal spontane kernovergangen van die energietoestand gedurende de tijà df voorstelt;
activiteitsconcentratie :


De activiteitsconcentratie is het quotiënt van A en m, waarbij Á de activiteit is van een
massa-element met massa m;
algemeen coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
in de vergunningaanvraag aangeduid als voorzitter van het Committee Radiológical Aspects
IJmuiden (CMY), die namens de ondernemer intern toestemming verleent vooi handelingen
met ioniserende straling, interne voorschriften opstelt en namens de ondernemer intern
(onafhankelijk) toezicht en controle uitoefent op de naleving van de wettelijke bepalingen, de
vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingenmet
ingekapselde bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen en in die zin jègens de
ondernemer verantwoordelijk is voor alle toepassingen van ioniserende straling binnèn het
kader van de vergunning;
bergplaats:
Ruimte, uitsluitend bedoeld voor de opslag van radioactieve stoffen. De voorschriften die
gelden ten aanzien van de bergplaats worden verder uÍtgewerkt in deze vergunning;
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besmettingscontrole:
Onder een besmettingscontrole wordt verstaan een controle van een voorwerp (niet zijnde
een ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Bij deze controle wordt nagegaan of zich
op de betreffende plaatsen radioactiviteit bevindt. Bij besmettingscontrole van een bronhouder
worden die plaatsen gecontroleerd waarvan wordt verwacht dat in geval van een defect van
de bron het eerst besmetting zal optreden;
bewaakte zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als bewaakte zone indien de door verblijf in die ruimte mogelijk
in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis hoger is dan 1 mSv en lager dan 6 mSv of
de mogelijk in een kalenderjaarte ontvangen equivalente dosis hoger is dan;


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,


en lager dan:
45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2, of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels;


bron:
Toestel dan wel radioactieve stof;
broncertificaat:
Document, opgemaakt door de producent van de ingekapselde bron, waarop de belangrijkste
gegevens zijn vermeld. In ieder geval moeten activiteit, nuclide, gegevens van de capsule,
classificatie volgens ISO 2919:1999 en bronnummer van de ingekapselde bron worden
vermeld. Van bronnen die vóór 1995 zijn geproduceerd moeten de gegevens worden
vastgelegd voor zover ze beschikbaar zijn of te achterhalen zijn;
bronhouder:
Behuizing van een ingekapselde bron, waaruit deze niet zonder hulpgereedschap is te
verwijderen;
coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
die jegens de ondernemer ervoor zorgt dat de handelingen met ioniserende straling
plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning. Deze coórdinerend
deskundige coórdineert tevens de handelingen van de toezichthoudend deskundigen;
deskundigheidsniveau :


Niveau als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
diploma ioniserende straling:
Diploma als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
effectieve dosis:
De som van de gewogen equivalente doses in alle verschillende organen en weefsels ten
gevolge van inwendige en uitwendige bestraling;
gecontroleerde zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als gecontroleerde zone indien:a. de door verblijf in die ruimte mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis


groter of gelijk is aan 6 mSv, of de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente
dosis groter of gelijk is aan:


45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,
of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels, ofb. er een mogelijkheid is van verspreiding van radioactieve stoffen vanuit de ruimte zodanig


dat personen in een kalenderjaar een effectieve dosis kunnen ontvangen die hoger is dan
1 mSv of een equivalente dosis die groter is dan:


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2;


handeling:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van een kunstmatige bron of
van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron is of wordt bewerkt met het oog op
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zijn radioactieve eigenschappen, dan wel het gebruiken of voorhanden hebben van een
toestel, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;
ingekapselde bron:
Radioactieve stoffen die zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal of zijn omgeven
door een omhulling van matedaal met dien verstande dat hetzij het dragermateriaal helzij de
omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke
verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen;
lektest;
Een lektest is een controle van de behuizing van een radioactieve stof (vaak een capsule als
ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Een bron wordt verondersteld lek te zijn
wanneer een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel wordt aangetoond;
locatie:
De inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of
plaats, waar een handeling of werkzaamheid wordt verricht, zoals is beschreven in de
aanvraag;
natuurlijke bron:
Kosmische straling of bron van natuurlijke oorsprong, niet zijnde een toestel;
open bron:
Bron, niet zijnde een ingekapselde bron en niet zijnde een toestel;
oppervl aktebesmetti n g :


Onder oppervlaktebesmetting, zoals bedoeld in art.1, onder c., van de Regeling natuurlijke
bronnen van ioniserende straling 2008, wordt verstaan de aanwezigheid van afwrijfbare en
niet-afwrijfbare radioactieve stoffen op het oppervlak van een object;
radioactieve besmetting :


Onder radioactieve besmetting wordt verstaan een alfa besmetting van 0,4 becquerel (Bq) of
meer per cm2 of een bèta/gamma besmetting van 4 Bq of meer pér cmr.'
Het betreft hier een afoewreven activiteit, waarbij het volgende in aanmerking wordt
9enomen:* Het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2;* De detectie-limiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 Bq. Deze


waarde geldt dus zowel voor alfa als voor bèta/gamma bronnen. Hierbij is uitgegaan van
technisch redelijk haalbare detectiegrenzen van meetapparatuur en niet van
radiotoxiciteit. Dit omdat anders voor de minder toxische stoÍfen een besmetting moet
worden toegestaan, die vanuit het ALARA-principe opgeruimd had moeten worden;


slib:
Reststoffen (inclusief atualstoffen) die ontstaan bij waterreinigingsinstallaties;
stralingsbeschermingseenheid :


Organisatie-onderdeel, als bedoeld in artikel 12 van het Besluit stralingsbescherming,
waarbinnen de algemeen coórdinerend deskundige en de andere onafhankelijk van de
toepassing werkende stralingsdeskundigen zijn ondergebracht;
stra lingsincident:
Ongewenste gebeurtenis die direct of op termijn een onvoorziene radioactieve besmetting
en/of blootstelling aan ioniserende straling van personen zou kunnen veroorzaken
(bijvoorbeeld: brand, defecte apparatuur, vermissing of ongeval);
terrei ng rens:
De begrenzing van de locatie, zoals aangegeven in de bij de aanvraag d.d. 77 maart 1997
gevoegde risicoanalyse en de begrenzing van de locatie, zoals aangeduid in bijlage F van de
aanvraag d.d. 26 juni 2O02;
toestel:
Toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts
bevat;
toezichthoudend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming.
die zelfstandig handelingen met ioniserende straling uitvoert of onder wiens tóezicht
handelingen met ioniserende straling worden uitgevoerd;
voldoende instructie:
Instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit stralingsbescherming, gericht
op de handeling waarbij de werknemer betrokken is;
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waarschuwingsteken:
Waarschuwingsteken voor gevaar van besmetting of voor het kunnen ontvangen van een
dosisequivalent, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit stralingsfiescherming,
verder uitgewerkt in de Regeling waarschuwingssignalering ioniserende stráling;
werkzaamheid:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen van of zich ontdoen van een natuurlijke bron,
voor zover deze natuurlijke bron niet wordt of is bewerkt wegens zijn radioactieve
eigenschappen, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische
noodsituatie.


Deze verounnino is uitsluitend van toeoassino voor het voloende:


A. MDIOACTIEVE STOFFEN


Handelingen


Binnen de locatie van Tata Steel lJmuiden 8.V., gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogen met radioactieve stoffen handelingen worden verricht ten
behoeve van meet- en regeldoeleinden, analysedoeleinden, ijkdoeleinden en
laboratoriumtoepassingen binnen de volgende omvang:


1. het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen ten behoeve van meet- en
regeldoeleinden, ijkdoeleinden en laboratoriumtoepassingen met een activiteit van maximaal
200 gigabecquerel (GBq) per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 2,5
terabecquerel (TBq);


2. het voorhanden hebben en toepassen van zes ingekapselde bronnen californium-252 ten
behoeve van analysedoeleinden met een gezamenlijke activiteit van maximaal 1,2 GBq,
inclusief de onderdelen van de bronhouder en de analyser waarin zich radioactieve stoffen
bevinden die zijn ontstaan tijdens het gebruik van deze ingekapselde bronnen;


3. het uitvoeren van besmettingscontroles aan ingekapselde bronnen.


Werkzaamheden


Door Tata Steel lJmuiden 8.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogennatuurlijke bronnen worden geloosd die ontstaan door de bewerking eÀ verwerking van'steenkool
en ijzererts in de fabrieken en installaties voor de productie van colies, sinter, pelléts en ruwijzer
binnen de volgende omvang:


1' luchtzijdige stof- en gasvormige emissie van polonium-210 met een maximale activiteit van
33 gigabecquerel (GBq) en van lood-210 met een maximale activiteit van 8 GBq per megatongeproduceerde ruwijzer per jaar.


B. TOESTELLEN


Binnen de locatie van Tata Steel lJmuiden 8.V., gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te Velsen-
Noord (gemeente Velsen), mogen met toestellen handelingen worden verricht ten behoeve vanmateriaalonderzoek en meet- en regeldoeleinden binnen de volgende omvang:


1. maximaal 90 toestellen, elk met een hoogspanning van maximaal 200 kilovolt (kV).


Verqunninosdocumenten


De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:


het op 11 juni 2013 ingediende verzoek;
het op 13 maart 2013 ingediende verzoek en de op 24 en2g mei 2013 ingediende
aanvullende informatie met de daarbij behorende bijlagen;
het op 24 augustus 2011 ingediende verzoek;
het op 22 oktober 2010 ingediende bezwaarschrift met de daarbij behorende bijlagen;


a.
b.


c.
d.
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e
f.
s
h
i,


2 september 2010 ingediende verzoek met de daarbij behorende bijlagen;
8 mei 2009 ingediende verzoek;
3 november 2008 ingediende verzoek;


4 augustus 2004 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen;
27 juni 2002 ingediende aanvraag en de aanvulling hierop van 8 november 2002 met de


daarbij behorende bijlagen;j. de op 17 maart 1997 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen.


Voorschriften


Aan deze vergunning worden de hierna volgende voorschriften verbonden:


I. Alqemeen


a. voor zover in het vergunde of in de voorschriften niet anders is bepaald worden de
handelingen verricht overeenkomstig de aanvraag en bijlagen, voor zover in overeenstemming
met artikel 44 van het Besluit stralingsbescherming;


b. de handelingen met bronnen vinden uitsluitend plaats na verlening van een daartoe
strekkende schriftelijke interne toestemming door of namens de ondernemer;


c. de schriftelijke interne toestemming omvat naast een duidelijke omschrijving van de
handelingen en de ruimten waarin deze plaatsvinden, ook een inventarisatie en evaluatie van
de risico's, een nadere invulling van voorschriften en maatregelen en een beargumenteerde
beoordeling van in ieder geval de volgende aspecten:


de rechtvaardiging, gelet ook op eventuele beschikbare alternatieven;
de toepassing van het ALARA-beginsel gericht op bescherming van werknemers en
andere personen, van milieu en op de beperking van afual;
de in acht te nemen grenswaarden voor bescherming van personen en milieu;


d. in de navolgende gevallen:
elke wijziging die ten opzichte van voorgaande jaren aanleiding zou kunnen geven tot een
relevante risicotoename voor het milieu;
het verlenen van een interne toestemming aan een bedrijf dat niet behoort tot Tata Steel
IJmuiden B.V. maar wel een vestiging heeft binnen de locatie van Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) ;


zendt de algemeen coórdinerend deskundige de schriftelijke toestemming tijdig vooraf toe aan
Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, Postbus 93144,2509 AC Den Haag;


het op
het op
het op
de op
de op


e wijziging van de persoon van de algemeen coórdinerend deskundige, mutaties in de
organisatie van de stralingsbescherming, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op de
mandateringsbeschikking en de bij de vergunningaanvraag ingediende Regeling
"Verantwoordelijkheden en bevoegheden stralingshygiëne" en afwijking en/of wijziging van de
stralingsdeskundigheid ten opzichte van die welke in deze vergunning is voorgeschreven,
aangevuld met een motivatie, worden gemeld aan Agentschap NL, Team
Stralingsbescherming, Postbus 93144,2509 AC Den Haag.


OrqanisatieII.
a. door de ondernemer is heer M.J. Lips als algemeen coórdinerend deskundige aangewezen. De


algemeen coórdinerend deskundige is verantwoordelijk voor het functioneren van de
Stralingsbeschermingseenheid en is in het bezit van het diploma ioniserende straling niveau 2;


b. de ondernemer zorgt ervoor dat de algemeen coórdinerend deskundige schriftelijk
gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat hij zo vaak als nodig, en ten minste
eenmaal per jaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;


c. de ondernemer zorgt ervoor dat bínnen de stralingsbeschermingseenheid, naast de algemeen
coordinerend deskundíge, ten minste 1 deskundige die ten minste het diploma ioniserende
straling niveau 3, of een gelijkwaardig diploma heeft behaald, werkzaam is op het gebied van
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d


de stralingsbescherming. De algemeen coërdinerend deskundige heeft voldoende secretariële
en administratieve ondersteuning;


overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde stukken is de algemeen coórdinerend
deskundige namens de ondernemer verantwoordelijk voor:
- het verlenen van interne toestemmingen voor handelingen met ioniserende straling,
- het opstellen van interne voorschriften, en
- de uitvoering van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, de


vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingen
met bronnen;


de ondernemer zorgt ervoor dat de handelingen en werkzaamheden met de bronnen
uitsluitend geschieden door of onder verantwoordelijkheid van een coórdinerend deskundige
Deze coórdinerend deskundige wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de
algemeen coërdinerend deskundige;


de ondernemer zorgt ervoor dat iedere toepassing van ioniserende straling uitsluitend binnen
de aanwijzingen van de algemeen coórdinerend deskundige geschiedt door of onder
verantwoordelijkheid van een toezichthoudend deskundige. Deze toezichthoudend deskundige
wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de algemeen coërdinerend deskundige.
De toezichthoudend deskundigen hebben voor de verschillende toepassingen ten minste het
volgende niveau van stralingsdeskundigheid of een gelijkwaardig niveau:


open bronnen/besmettingscontrole/reinigen ingekapselde bronnen
ingekapselde bronnen en toestellen met een matig risico:
10 of meer ingekapselde bronnen en/of toestellen met een gering
risico en/of bij één of meer ingekapselde bronnen met een activiteit
van 50 GBq of meer:


toepassing van minder dan 10 ingekapselde bronnen en/of
toestellen met een gering risico:


niveau 5;


De ondernemer zorgt ervoor dat bij handelingen en werkzaamheden betrokken personeel
aantoonbaar voldoende instructie heeft gehad.


III. Inoekaoselde bronnen


A. Algemeen


a. een binnenkomende zending met een ingekapselde bron wordt rechtstreeks naar de daarvoor
bestemde ruimte gebracht. Zij wordt daar door of onder toezicht van ter zake kundig
personeel uitgepakt en gecontroleerd. Indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens
het transport een incident heeft plaatsgevonden, dit ter beoordeling door de toezichthoudend
deskundige, wordt de verpakking voorafgaand aan het uitpakken gecontroleerd op
radioactieve besmetting. Wanneer de zending met een ingekapselde bron na werktijd wordt
afgeleverd, wordt deze direct opgeslagen in een bergplaats;


b. retouremballage van een zending met een ingekapselde bron wordt, alvorens zij de locatie
verlaat, zowel in- als uitwendig ontdaan van radioactieve besmetting. Aanduidingen of
waarschuwingstekens van radioactiviteit zijn hierop niet waarneembaar;


de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen daaraan gesteld in de
International Standard ISO 2919:1999 of recenter;


indien, in tegenstelling tot hetgeen hierboven is voorgeschreven, de ingekapselde bron niet
hoeftte voldoen aan de voorschriften in de International Standard ISO 2919:1999 of daaraan
niet kan voldoen, dan is de constructie van de ingekapselde bron zodanig dat verspreiding van
radioactiviteit wordt voorkomen;


e.


f


c.


d


niveau 3
niveau 4
niveau 4
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a


e. de ingekapselde bron gaat vergezeld van een broncertificaat waarop de specifieke gegevens
van de ingekapselde bron zijn weergegeven;


f. de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt,
mogen niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;


9. de ingekapselde bron is niet lek;


h' de americium/beryllium bronnen zijn omgeven door een dubbele roestvrij stalen capsulering;


i. de americium/beryllium bronnen zijn in de meetopstelling voorzien van een elektrische
beveiligingslus indien de bronnen ingebracht zijn in een cokesbunker of ertsbunker;


j. het beheer van de ingekapselde bron is zodanig dat steeds bekend is wat de gegevens van
iedere bron zijn. De ingekapselde bron is daartoe, indien praktisch mogelijk, voorzien van een
serienummer.


Handelingen


de ingekapselde bron bevindt zich alleen in de stralingspositie indien met de apparatuur wordt
gewerkt. Aan de buitenzijde van de bronhouder is te allen tijde duidelijk waarneembaar, zo
nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de
stralingspositie bevindt;


er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de ingekapselde bron onbevoegd of
onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;


aan de buitenzijde van de bronhouder met de californium-252 bronnen, die niet is voorzien
van een sluitermechanisme, moet duidelijk waarneembaar zijn aangegeven dat de
ingekapselde bronnen continue in de stralingspositie staan;


handelingen aan de bronhouder geschieden uitsluitend na toestemming en volgens instructies
van de toezichthoudend deskundige;


het apparaat, waarin de ingekapselde bron zich bevindt, is zodanig opgesteld, dat op de plaats
waar zich personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan 7 ,5microsievert per uur bedraagt bij puntbronnen en niet meer dan 2,5 microsievert per uur bij
staafbron nen;


tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de bronhouder is het apparaat/de voorziening waarin
de ingekapselde staafbron zich dan bevindt, zodanig opgesteld, dat op de plaats waai zich
personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan
7,5 microsievert per uur bedraagt;


in de nabijheid van de ingekapselde bron zijn geen brandbare, brandbevorderende of
explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;


het verwisselen van de ingekapselde bron en het verwijderen van de ingekapselde bron uit de
bronhouder geschiedt uitsluitend, conform een op schrift gestelde procedure en door een
toezichthoudend deskundige, die ten minste in het bezit is van het diploma ioniserende
straling niveau 4A of een gelijkwaardig diploma;


een ingekapselde bron, toegepast in een vaste meetopstelling, wordt in de bergplaats
opgeborgen indien;
- dit uit het oogpunt van stralingshygiëne noodzakelijk is;
- de meetopstelling definitief buiten gebruik is gesteld.
overige ingekapselde bronnen worden na gebruik opgeborgen in de bergplaats;


voor americium/beryllium bronnen geldt dat bij alarmering door de beveiligingslus en
bovendien telkens wanneer het elektrische gedeelte van een sonde, waarin zich een
neutronenbron bevindt, is gedemonteerd, de sonde zo spoedig mogelijk op inwendige


b


d


e


f


I


h


j
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k


besmetting en lekkage van de radioactieve bron wordt onderzocht. Van dit onderzoek wordt
aantekening gehouden in een register;


indien de handelingen met de meet- en/oÍ regelapparatuur, waarvan een radioactieve bron
deel uitmaakt, gedurende 10 dagen of langer zullen worden onderbroken, wordt de
ingekapselde bron opgeborgen in de bergplaats. Bij het tijdelijk stilleggen van een gehele
productie-eenheid moet vooraf contact worden opgenomen met de algemeen coórdinerend
deskundige, die passende veiligheidsmaatregelen voorschrijft en toestemming geeft voor het
verwijderen van de bron;


de bronhouder met de californium-252 bronnen hoeft niet verwijderd te worden wanneer het
productieproces tijdelijk wordt stilgelegd, mits in die periode de bronhouder met de
ingekapselde bron vergrendeld is, na toestemming en volgens instructies van de
toezichthoudend deskundige;


elke neutronensonde van een vochtigheidsmeter, welke in de cokesbunker c.q, ertsbunker is
aangebracht, is omgeven door een beschermpijp die aan het uiteinde is dichtgelast. Zowel de
koker als de conus van de beschermpijpen worden iedere drie maanden geïnspecteerd. De
resultaten van deze inspecties worden in een register bijgehouden. De beschermpijpen
worden bij een plaatselijke slijtage van 50o/o of meer vervangen;


in verband met mogelijke activering van product op de transportband ten gevolge van de
californium-252 bronnen wordt dit product tijdens een productiestop na maximaal 48 uur van
de transportband verwijderd.


Toestellen


Handelingen


ruimte en gebruik van het toestel zijn in stralingshygiënisch opzicht op elkaar afgestemd;
buiten de ruimte bedraagt bij gebruik van het toestel op betreedbare plaatsen dè eÍfectieve
dosis niet meer dan 1 millisievert per jaar;


de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt
dan 1 millisievert per jaar;


de handelingen voldoen aan door of namens de ondernemer opgestelde werk- en
onderhoudsvoorschriften ;


het toestel mag slechts dan worden gebruikt wanneer de beveiligingen die op het apparaat
zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat
functioneren;


indien met bouwkundige voorzieningen'de benodigde dosisbeperking niet kan worden
verkregen, wordt deze door middel van organisatorische maatregelen gerealiseerd.


Bercolaats


de bergplaats is uitsluitend bestemd voor de opslag van radioactieve stoffen en voldoet aan de
volgende eisen:


de efÍectieve dosis aan de buitenzijde is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder
geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de
bergplaats een dosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;
de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar
opschrift 'MDIOACTIEVE STOFFEN" en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;
de bergplaats is deugdelijk afgesloten en kan uitsluitend geopend worden door de
ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;
de constructie van de bergplaats waarborgt een brandwerendheid van ten minste 60
minuten. Hieronder wordt verstaan dat alle bouwdelen bij verhitting (volgens NEN 6068)
hun functie ten minste 60 minuten blijven vervullen en dat de constructieonderdelen van


m


n
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a


b


d
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de bergplaats voldoen aan klasse l als bedoeld in NEN 6065. Een vaste bergplaats is
bovendien bekend bij de plaatselijke brandweer;
wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, wordt deze geplaatst in een
aÍsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitènd geopend kan worden
door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid trebben gekregen;


VI. Radioactieve afvalstoffen


a. radioactieve atualstoffen worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op adequate wijze
afgegeven aan een aangewezen instelling of dienst zoals bedoeld-in ártit<et':7, zevende en
achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming. Tijdelijke opslag van radioactieve
afualstoffen voor een periode van maximaal 2 jaar is toegestaan met het oog op verval tot
niet-radioactieve afualstoffen of uit overwegingen die een efficiënte wijze vaÁ aivoer naar een
erkende ophaaldienst beogen ;


b' de opslag geschiedt in deugdelijke containers in een daarvoor bestemde ruimte die voldoet
aan de eisen gesteld aan een bergplaats.


VII. Milieubelastinq


a. de door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de
locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De multifunctionele individuele dosis (MID)
overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar;


b. voor lozingen in lucht is de afstand van het lozingspunt tot de terreingrens zo groot als
redelijkerwijs mogelijk is;


c. teneinde een wijziging van de terreingrensdosis te kunnen vaststellen, zorgt Tata Steel
IJmuiden B.V. er voor dat de overige bedrijven die zijn gevestigd binnen dé terreingrenzen
van de locatie, aan Tata Steel IJmuiden B.V. meedelen, dat een wijziging bij deze nlOriiven
optreedt ten aanzien van hun handelingen met bronnen.


VIII. Meetoroqramma


a. de ondernemer voert een meetprogramma uit waarin de onder VIII.d. en e. genoemde
metingen zijn opgenomen;


b. indien het meetprogramma wordt aangepast, wordt dit vooraf en uiterlijk één maand voor de
aanvang van een kalenderjaar ingediend bij de onder X.b genoemde autoriteiten;


c, de meetprogramma genoemd onder VIILa. en b. zijn ten genoegen van de inspecteur van deInspectÍe Leefomgeving en Transport;


d. de activiteitsconcentratie van de verschillende grond- en reststoffen in het productieproces
wordt vastgesteld;


e. de lozingen van radioactieve stoffen in lucht worden naar hoeveelheid en concentratie
vastgesteld door middel van meting;


f' van de resultaten van de metingen uit de voorschriften VIILd. en e. wordt per voorschrift in
een register aantekening gehouden. In deze registers worden datum, plaats, methodiek en
resultaat van de metingen zo gespecificeerd mogelijk vermeld.


IX. Controle, reoistratie en meldinoen


A. Algemeen


a' wijzigingen in de gegevens die vermeld zijn bij de aanvraag, zoals bedoeld in voorschrift I.a.,
worden gemeld aan Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, postbus g3I44,2509 AC
Den Haag, onder vermelding van de vergunning waar de wijziging betrekking op heeft;
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b


c.


b. door de ondernemer worden de gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne,
ondergebracht in een overzichtelijk beheersysteem. Dit systeem dat ook de in-deiá
vergunning genoemde registraties en rapportages bevat, wordt ten minste vijf jaar bewaard;


c. een afschrift van de vergunning is op het kantoor van de algemeen coórdinerend deskundige
aanwezig.


B. Toestellen


a. in een register wordt aantekening gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd
naar:


merk, type en bouwjaar,
maximale hoogspanning van de generator, en
de plaats en aard van de toepassing;


de genomen maatregelen voor toestellen, als bedoeld in artikel 18 van het Besluit
stralingsbescherming worden geregistreerd;


het toestel en de beveiligingen worden ten minste eenmaal per jaar door een deskundige (of
een bedrijf dat hiervoor vergunning heeft) op deugdelijke werkiÁg gecontroleerd. Deafscherming en het stralingsniveau buiten het toeètel worden ooÈten minste eenmaal per jaargecontroleerd. De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
degene die de controle heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en
stralingsniveaus buiten het toestel;


tevens wordt aantekening gehouden van elke demontage en/of reparatie aan het toestelonder vermelding van:
de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage
danwel reparatie van het toestel,
degene die de demontage en/of de reparatie heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en aard van de reparaties, en
de resultaten van de.controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en
de afscherming, na de demontage en/of de reparatie.


Radioactieve stoffen


ingekapselde bronnen worden periodiek gecontroleerd.
Minimaal jaarlijks vindt een visuele controle van de ingekapselde bron plaats, Wanneer dezewordt toegepast in een bronhouder vindt een visuele controle van de bronhouder plaats.
Daarnaast wordt de ingekapselde bron en/of bronhouder/meetopstelling minimaal jaarlijks
volgens een schriftelijk vastgelegde procedure gecontroleerd op'lekken, radioactieve
besmetting en op het dosisequivalenttempo aan de buitenzijdevan de bronhouder. Hierbijwordt beschadiging van de ingekapselde bron voorkomen. óe resultaten van deze controlesworden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
het nummer van de bron die is gecontroleerd,
de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,
de naam van degene die de controle verrichtte, en
de resultaten van de controle;


de lektest en/of besmettingscontrole hoeven niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde
bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van mindàr dan 0,0à nà,"n oi oiigasvormige ingekapselde bronnen;


wanneer de ingekapselde bron definitief niet meer wordt gebruikt, wordt aan deze
ingekapselde bron, voordat deze wordt opgeslagen in de bergplaáts of wordt overgedragen,


d


c


a.
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d


volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest uitgevoerd. Wanneer een
lek/besmetting wordt geconstateerd boven de vermelde grenzen, wordt gehandeld zoals in
deze vergunning is beschreven onder stralingsincident;


in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, wordt de
hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt aangetekend. Deze registratie
vindt minimaal plaats gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Elke uitgifte of ontvangst van
de radioactieve stof uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij
uitgifte wordt bovendien de bestemming aangetekend.


Rapportage


voor 1 juli van ieder jaar rapporteert de algemeen coórdinerend deskundige over het
voorafgaande jaar in een jaarverslag aan de ondernemer, Het jaarverslag bevat een
opsomming van de activiteiten in dat jaar in het kader van de stralingsbescherming en van de
resultaten daarvan. In deze opsomming komt in ieder geval een overzicht voor van:* alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar merk, type en bouwjaar, maximale


hoogspanning van de generator, en de plaats en aard van de toepassing;* de totaal aanwezige hoeveelheid ingekapselde bronnen gespecificeerd naar nuclide en
activiteit;* wijzigingen van de situatie, binnen het kader van de vergunning;* nieuw verleende schriftelijke interne toestemmingen;* de blootgestelde werknemers;* de geregistreerde en/of berekende effectieve doses van de blootgestelde werknemers;* een inschatting van de totale stralingsbelasting voor het milieu ten gevolge van alle
bronnen binnen de locatie tezamen. De stralingsniveaus buiten de locatie worden in kaart
gebracht met behulp van een plattegrond van de locatie;* de resultaten van de onder VIII.d en e. genoemde metingen;* de controlewerkzaamheden die door of namens de algemeen coórdinerend deskundige
zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan,


Afhankelijk van de hoogte van de effectieve dosis wordt ook nader inzicht geboden in de
mogelijkheden die redelijkerwijs bestaan om de dosis verdergaand te reduceren (ALAM). In
het jaarverslag zal dit cijfermateriaal worden geëvalueerd in vergelijking met de gegevens van
de twee jaar daarvoor.
Tevens wordt in dit jaarverslag inzicht gegeven in de beoordeling van rechtvaardiging van
nieuwe handelingen binnen het kader van de vergunning en eventuele evaluatie van
bestaande handelingen, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve dosis
ten gevolge van deze handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de
resultaten daarvan.
Dit jaarverslag wordt tevens voor 1 juli van ieder jaar toegezonden aan het Team
Stralingsbescherming van Agentschap NL, Postbus 93144,2509 AC Den Haag.


X. Stralinosincident


a bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat
(verdergaande) besmetting en/of blootstelling van personen wordt tegengegaan;


b bij een stralingsincident worden terstond de betrokken inspecties gewaarschuwd:
de Inspectie SZW en
de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Dit kan rechtstreeks en voor de Inspectie Leefomgeving en Transport via het alarm-
incidentennummer: 070-3832425 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat 24 uur
per dag bereikbaar is.


XI. Beëindioinq


indien definitief geen handelingen en werkzaamheden meer met de bronnen zullen worden
verricht, wordt hiervan binnen 4 weken mededeling gedaan aan de minister van Economische
Zaken. In dat geval ontdoet de vergunninghouder zichzo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval uiterlijk binnen twee jaar van de bronnen. Dit ontdoen geschiedt alleen overeenkomstig
het gestelde in artikel 37, vijÍde, zevende en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming


D
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Na afvoer van de bronnen zal de vergunning worden ingetrokken. Tot dat tijdstip is een
afschrift van de vergunning in de betrokken locatie aanwezig.


Van het verlenen van deze vergunning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de
Staatscourant.


Den Haag, 21 juni 2013
de minister van Economische Zaken,
namens deze;


drs, M.A. Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving
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> Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag


AANTEKENEN


Tata Steel lJmuiden
Committee Radiological Aspects IJmuiden
t.a.v. de heer M.J. Lips
Postbus 10000
19070 CA IJMUIDEN


Datum 21 juni 2013
Betreft Uw aanvraag d.d. 11 juni 2013


Geachte heer Lips,


Naar aanleiding van uw verzoek van 11juni 2013 om wijziging van een
vergunning ingevolge het Besluit stralingsbescherming, doe ik u hierbij mijn
beschikking onder datum en nummer als deze toekomen.


Ik vestig er de aandacht op dat de interne situatie waarop deze vergunning
betrekking heeft, slechts mag worden gewijzigd nadat de vergunning aan de
nieuwe situatie is aangepast. In geval van wijziging van de naam en/of het adres
van de vergunninghouder c.q. de locatie dient daarvan mededeling aan mij te
worden gedaan.


Ik wijs u erop dat het raadzaam is de plaatselijke brandweer op de hoogte te
brengen van de aanwezigheid van radioactief materiaal in uw locatie aan
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen).
Bij eventuele brandbestrijding kan de brandweer bij het treffen van
beschermingsmaatregelen bij voorbaat rekening houden met de
radioactiviteitsgevaren.


wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uiteraard moet worden voldaan aan de
bepalingen van het Besluit stralingsbescherming.


Ten slotte maak ik u erop attent dat ingevolge artikel 50 van de Kernenergiewet,
de bepalingen van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op de onderhavige
beschikking van toepassing zijn.
Dit houdt onder meer in dat de beschikking pas van kracht wordt met ingang van
6 weken na de dag van verzending van de beschikking.


overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar
worden gemaakt.
Daartoe moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit
een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische
Zaken, Postbus 93144,2509 AC Den Haag.


In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom het besluit niet juist
gevonden wordt. verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze brief
en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.


NL Milieu en Leefomgeving
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www. agentschapnl. nl


Contactpersoon
Team Stralingsbeschermi ng


T 088 602 58 12
F 088 602 90 23
E stralingsbescherming@


agentschapnl.nl


Onze referentie
2013/0678-05


Bijlage(n)
Vergu nning







de minister van Economische Zaken,
namens deze:


drs. M.A. Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving











Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming


> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag


Lexence advocaten & notarissen
T,a.v. mr.dr. M. Klijnstra
Postbus 75999
LATO AZ Amsterdam


Datum
Betreft


2 I APR 2021
Besluit op handhavingsverzoek Tata Steel Ilmuiden


Autoriteit Nucleair€
Veillgheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Strà lingstoepassi ngen
Toezicht en Handhaving


Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag


Contactpersoon
Ing, E,N,M, Lámmers
Senior lnspecteur


M +31(0)6-52466591
erlk.lammers@anvs.nl


Zaaknummer
ANVS-PP-2021/0078689


Briefnummer
ANVS-2021/5792


Geachte heer Klijnstra,


Bij brief van 4 januari 2o2L heeft u namens diverse cliënten, aan de Autoriteit
Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (ANVS) verzocht om handhavend op
te treden tegen Tata steel llmuiden. op 8 maart 2021 heeft de ANVS per email
een aanvulling op het verzoek gekregen.


Met deze brief wordt beslist op uw verzoek.


Besluit
Uw verzoek van 4 januari 2021 om handhavend op te treden tegen Tata steel
Ilmuiden wordt afgewezen. Hieronder wordt deze beslissing toegelicht.


Strekking van het handhavingsverzoek
In uw verzoek stelt u dat de inrichting van Tata Steel niet voor alle
bedrijfsonderdelen is gecertificeerd volgens de norm iso 14001, en dat daarmee
niet aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan. Dit zou volgens u tot gevolg
hebben dat milieuaspecten en beheersmaatregelen onvoldoende in acht worden
genomen, met als gevolg (potentieel) zeer ernstige consequenties voor de
gezondheid van mens en milieu in de omgeving van Tata Steel. Namens uw
cliënten verzoekt u de ANVS om vanuit haar toezichthoudende en handhavende
bevoegdheden de inrichting van Tata Steel te controleren, na te gaan of de
inrichting overeenkomstig de geldende regels in werking is en waar nodig
handhavend op te treden,


Ontvankelijkheid
Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen dient de verzoeker
belanghebbende te zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
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In uw brief van 4 januari jl voert u aan een handhavingsverzoek in te dienen
namens


Stichting lJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee,
Stichting Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal,
Stichting Duinbehoud, statutair gevestigd te Leiden alsmede
de volgende natuurlijke personen: de heer l.C. de Jong, wonende te
Bloemendaal, de heer C. Jansen, mevrouw M. Aardenburg, de heer B. van
den Born, allen wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer,
mevrouw L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten
en de heer T. Bos, allen wonende te Wijk aan Zee.


Op verzoek van de ANVS heeft u op 8 februari jl een toelichting gegeven op de
belanghebbendheid van bovengenoemde stichtingen. Daarbij heeft u de statuten
van deze stichtingen toegestuurd en toegelicht wat hun feitelijke werkzaamheden
zijn en waarom zij als belanghebbende in de zin van de Awb moeten worden
gezlen.
op basis van de door u toegestuurde informatie kom ik tot de conclusie dat in
ieder geval stichting IJmondig en stichting Duinbehoud voldoen aan de eisen die
de Awb stelt ten aanzien van belanghebbendheid.
Omdat dit betekent dat ik reeds op grond daarvan een inhoudelijk oordeel over uw
handhavingsverzoek dien te geven, laat ik uit het oogpunt van doelmatigheid in
het midden of ook de andere stichting en de genoemde natuurlijke personen
voldoen aan bedoelde eisen.


Overwegingen
Tata steel beschikt sinds 1998 over een kernenergiewetvergunning waarin het
lozen van radioactieve stoffen in de vorm van lood-210 en polonium-21O via lucht
en oppervlaktewater is vergund. Deze vergunning, met kenmerk 2013/0678-05, is
laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2013. In deze vergunning is onder meer vastgelegd
dat de ondernemer (lees: Tata Steel) een meetprogramma uitvoert waarin de
lozingen van radioactieve stoffen worden vastgesteld d.m.v. metingen, dat er een
register van deze metingen wordt bijgehouden en dat de resultaten van de
metingen jaarlijks door de algemeen coërdinerend deskundige in een jaarverslag
aan de ondernemer worden gerapporteerd. Dit jaarverslag dient ook te worden
toegezonden aan de ANVS.


De ANVS is, samen met de Inspectie SZW, het bevoegd gezag t.a.v. de
Kernenergiewet en daarmee bevoegd gezag t.a.v. het uitvoeren van handelingen
met splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen, toestellen en versnellers. De ANVS
kijkt daarbij specifiek naar de bescherming van omwonenden en het milieu, terwijl
de Inspectie sZW zich richt op werknemersbescherming. uw handhavingsverzoek
is binnen het team Toezicht en Handhaving van de afdeling Stralingstoepassingen
van de ANVS in behandelíng genomen door de heer Lammers en de heer De
Meulmeester, beiden senior inspecteur bij de ANVS. ZÍj hebben zowel een
administratieve inspectie als inspectie ter plaatse bij rata steel in Ilmuiden
uitgevoerd.


Autoritêit Nucleaire
v€lllgheid en
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingstoepassingen
Toezicht en Handhaving


ZaaknummeÍ
ANVS-PP-202 1/0078689


ErÍefnummer
ANVS-2021/5792


Pagina 2 van 4







De inspecteurs hebben allereerst een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de
twee meest recente stralingshygiënische jaarverslagen (over kalenderjaar 2018 en
2019) en het vigerende meetprogramma van Tata steel uit 2014. Hierbij is met
name gekeken naar de meetresultaten en bijbehorende berekeningen van de
luchtzijdige- en waterzijdige emissies van lood-210 en polonium-210. op dat
moment is vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de vergunde normen
werden of worden overschreden. Tijdens deze administratieve inspectie zijn wel
enkele onduidelijkheden en aanvullende vragen betreffende de jaarverslagen en
het meetprogramma naar voren gekomen die in een fysieke inspectie bij rata
Steel ter sprake zijn gekomen.


Deze inspectie heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 april 2o2l en werd namens de
ANVS uitgevoerd door bovengenoemde inspecteurs. Namens Tata steel waren
aanwezig de manager Health binnen afdeling Health Safety Security &
Environment (HSSE), de Algemeen coórdinerend deskundige (afdeling HSSE) en
de coórdinerend deskundige (HTD Maintenance Services). Vía een videoverbinding
waren aanwezig de manager Monitoring (afdeling HSSE) en de meetspecialist van
de afdeling HSSE. Tijdens de inspectie zijn enkele onduidelijkheden in de
jaarverslagen en het meetprogramma door Tata Steel toegelicht en verduidelijkt.
Door de ANVS ziJn enkele aanbevelingen ter verbetering en verduidelijking van het
jaarverslag en meetprogramma gedaan. Veel aandacht is besteed aan de
emissiereducerende maatregelen die door Tata steel zijn getroffen en de wijze
van bemonstering en meting van met name de luchtzijdige emissies. Duidelijk is
geworden dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het MonÍtoringsteam van de
afdeling HSSE dat geaccrediteerd is volgens norm ISo t7o2s. Deze norm vormt
een kwaliteitsmanagementsysteem voor (test)laboratoria en borgt dat
bemonstering volgens vastgelegde instructies en met gekalibreerde middelen
wordt uitgevoerd. De daadwerkelijke monsteranalyses van lood-210 en polonium-
210 vindt plaats in laboratoria van de Nuclear Research and consultancy Group in
Petten en socorEC (voorheen ESG) in het Verenigd Koninkrijk. Deze analyses en
betrokken laboratoria zijn buiten de reikwijdte van de inspectie gelaten. Na de
toelichting en het beantwoorden van de openstaande vragen hebben de
inspecteurs van de ANVS geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de
controle van Tata Steel op emissie van radioactieve stoffen tekort schiet en dat er
geen sprakê is van ongeoorloofde emissies van lood-210 en polonium-210. Er is
dus geen sprake van overtreding van bepalingen uit de Kernenergiewet en
kernenerg iewetve rgu nni ng.


Conclusie
Uit inspectie is gebleken dat Tata Steel llmuiden zich houdt aan de bepalíngen uit
de Kernenergiewet en de voorschriften van haar kernenergÍewetvergunning met
kenmerk 2073/0678-05. Uw verzoek van 4 januari 2o2L om handhavend op te
treden tegen Tata Steel wordt daarom afgewezen.


Overige
Voor nadere informatie kunt u voor wat betreft juridische informatie contact
opnemen met de heer mr J. van Meggelen van de ANVS. Voor technisch
ínhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde
behandelaar.


Autoritêit Nucleaire
Veiligheid en
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ANVS
Stralingstoepasslngen
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Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:. Inspectie sociale Zaken en werkgelegenheid, team kernenergiewetzaken,r Tàta Steel IJmuiden B,V,


Hoogachtend,


DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,


Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdeli ngshoofd


Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire VeÍligheid en
stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.


Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.


Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
índiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.


Voorlopi ge voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend. kunnen belanghebbenden bij de
voorzíeningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 250OEA te 's-Gravenhage veaoeken een voorlopige voorziening te
treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschríft te worden overlegd, Als
burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van
de Raad van State indienen (https://dloitàalloket.r.qadvanstÊte.nl/). Hiervoor dient
u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. Inllchtingen over de procedure en de
hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van state,
telefoon O7O 426 4426.
Ik wijs u erop dat noch het indienen van een bezwaarschrift, noch het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening de werking van dit besluit schorst.


Autoritêit NucleaiÍe
V€íligh€ad €n
Strallngsbêscherming
ANVS
Stralingstoepassingen
Toezicht en Handhavlng


Zaaknummer
ANVS-PP-202 1/0078689


Erlefnumm€r
ANVS-2021/5792
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document. EN ISO/lEC 17025:2017
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-202'a tot 0í-10-2022 Vervangt bijlage d.d.: 14-í0-2020


Locatie(s) waar activiteiten onder accred itatie worden uitqevoerd


Hoofdkantoor


Wenckebachstraat 1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Wenckebachstraat 1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Nr


1 Indien woÍdt veNezen naar een codeÍing beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betÍeft het een schema opgenomen in de RVA-8R01 O liist.
lndien geen datum of versienummer is vermeld betÍeft de accÍeditatie de actuele veÍsie van het document of schema.


Afkorting


Locatie


IJ


bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,


mr. J.A.W.M. de Haas


Locatie


IJ


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 NAw-0135).
betrekking hebbend op protocol 200í (NAw-oí35'1)


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. Vreeker, dhr. J.G.B. Koomen)


a


Materiaal of
product


Verrichting / Onderzoeksmethode I lntern referentienummer


Grond en
grondwater


Het plaatsen van handboringen en
peilbuizen ten behoeve van het nemen
van grond en grondwatermonsters t.b.v
organische en anorganische analyses


BV-01, BV-02, BV-03, BM-01,
BA-03
NEN 5104, NEN 5706, NPR 5741, NEN
5742, NEN 5743 en NËN 5766
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Nr


Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatíef document: EN ISO/lEC 17025:20i7
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-2021tot 01-10-2022 Vervangt bíjlage d.d.: 14-10-2020


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 (NAw-oí35)'


betrekking hebbend op protocol 2002 (NAw-0135-2)


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. vreeker, dhr. J.G.B. Koomen)


IJ


Monsterneming ten behoeve van microbiologische bepalingen


Monsterneming


Locatie


b.


IJc.


Materiaalof
product


Verrichting / Onderzoeksmethode I lntern referentienummer


Grondwater Het nemen van grondwatermonsters BM-02, BM-03, BA-04 en BA-05
NEN 5744


Doucheruimten,
watertappunten,
proceswater en
koelwater (Matrix
AenB)


Het nemen van monsters ten behoeve
van Legionella onderzoek (de
bijbehorende test wordt structureel door
een ander geaccrediteerd laboratorium
uitgevoerd)


WM-04
NEN-EN.ISO 11731
NEN-EN-ISO 19458


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan dioxinen en
furanen en polycyclische aromatisch
koolwaterstoffen, gekoelde lans methode
(de bijbehorende tekst wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)


LE-10
NËN-EN 1948.1
NEN-EN 1948-4


d.


Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's


Gluster: Natchemisch en/of stofgebonden


IJ


IJe.


f IJ


IJo.


Geemitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan
zwaveloxyden (SO,), waterstofsulfide
(HzS), chloride (Cl), Fluoride (F)en
ammoniak (NHe); gaswassing.


LE.O4
SO,: NEN-EN 14791
H2S: eigen methode
Cl: NEN-EN 191 1


F: NEN-ISO 15713
NHs: NEN 2826


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan kwik (Hg);
gaswassing en/of stofafuangst.


LE-04
NEN-EN 1321,1


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte zware metalen:
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tlen
V; gaswassing en/of stofafvangst.


LE-04
NEN-EN í4385
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/lEC 17025:2017
Registratienummer: L59s


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage ís geldig van: 04-01-2021totO1-10-2022


Nr.


Emissiemetingen


Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


LocatieMateriaal of
product


Verrichting / Onderzoeksmethode I lntern referentienummer


1


2.


4.


5.


Cluster: Fysische parameters


Cluster: Stofgebonden


Cluster: Gasvorm ig (an)organisch


IJ


3.


IJ


IJ


IJ


IJ


IJ


6.


7
IJ


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van de
afgaskarakteristieken : debiet;
drukverschilmeting, thermokoppel/pt1 00


LE-01
lso 10780
NEN-EN tSO í6911-1


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
waterdamp (in leidingen); gravimetrie


LE-o1'
NEN-EN 14790


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan stof;
gravimetrie
(inclusief bijbehorende monstername)


LE.O2
NEN-EN 13284-1
NEN-|SO 9096


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
stikstofoxiden (NOx) en zuurstof (Oz);
chemoluminescentie en paramagnetisme
(inclusief bijbehorende monstername)


LE.O3
NEN.EN 14792
NEN-EN 14789


Geêmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CO,
COz; NDIR (inclusief bijbehorende
monstername)


LE.O3
NEN.EN 15058
NEN-|SO 12039


Geèmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan SOz;
NDUV (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-tSO 7935


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CxHv;
FID (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN.EN 12619
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Lexence


Plaats, datum
Ons kenmerk:
Betreft:
Afzender:
Telefoon:
+31 20 5736 776


3SRRC1 323971 7


AANGETEKEND
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t,a.v. de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 2232
35OO GE UTRECHT


advocaten,., notarissen


KvK: 3419lO6a - btw: NL8'l2O012t7BOi
Member of Meritas Law Firms Worldwide


Amsterdam, 8 september 2021
Mki/4520017 389170.1
Kennisgeving melding ANVS inzake het lozen van polonium-210 en Íood-210
mr. dr. M. Klijnstra, advocaat
Fax: E-mail:
+31 20 5736 886 m.klijnstra@lexence.com


Hooggeachte heer Weyenberg,


Namens cliènten, Stichting lJmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair
gevestigd te Leiden, de heer J.C. de Jong, wonende te Bloemendaal, de heer C, Jansen, en
mevrouw M. Aardenburg, wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer, mevrouw
L' Verhorst, mevrouw L Verhorst, de heer en mevrouw Niesten en de heer T. Bos, allen
wonende te Wijk aan Zee, wend ik mij tot u inzake het volgende.


Cliënten hebben bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een
melding gemaakt van enkele misvattingen met betrekking tot de EN-ISO/IEX L7O25:20I7-
accreditatie van Tata Steel lJmuiden, het lozen van polonium-210 en lood-210 op het
oppervlaktewater en de verwerking van afvalstoffen die polonium-210 en lood-210 bevatten,
Deze melding is aangehecht als bijlage 1. Cliënten verzoeken u daarvan kennis te nemen.


Hoogachtend,


ílo


M. Klijnstra


Amstelveenseweg 5OO, 1O81 KL AmsteÍdàm ïr+31(O)2O5736736
Postbus 75999, 1O7O AZ Amsterdam, Nederland E:info@lexence.com


F :+31(O)2O5736737
W: www.lexence.com


op alle djenstverlening door of nêmens Lexence N.V. ziin exclusief van toepèssing de algemene voorwaarden van Lexence N.V., gedeponeerd bij hêt handelsregisterte Amsterdam ondêÍ nummêr 34191o68. De algemene voorwaêrdên bevatten eèn aan;pràkelijkheidsbeperking, wordên op vJzoek verstrekt ên zijn te vinden opwww lexence.com. Alle opdrachten wordên, met terzijdestelling van artikelen 7:4o4,7:4ó7 lid 2 en 7:4og Bw, uitsluitend aanvaard en uitgevoêrd door Lexence N.v.
All services by or on behêlf of Lexence N.v. are exclusively governed by the general teíms and conditions dêposited with the trade register in The Netherlandsunder number 34191068- The general terms ànd conditions contain a ii-itation gf liability, will be sent on requêst and are to bê found on www.lêxence.com.under êxclusion of sections 4o4, 407<2) and 4og of Book 7 of thê Dutch civil code, all assignments wiÍl be exciusively acceptêd and perÍormed by Lexence N.v.
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Lexence
advocaten , ,i notarissen


AANGETEKEND
Autoriteit Nuclea ire Veil ig heid en Stra lin gsbescherming
Postbus 16001
25OO BA DEN HAAG


Plaats, datum
Ons kenmerk:
Betreft:


Afzender:
Telefoon:
+31 20 5736 776


Amsterdam, 8 september 2021
Mki/45200/7388168.1
EN-ISO/IEC L7025:2OI7-accreditatie, het lozen van polonium-210 en lood-210 en
afvalstoffen die polonium-210 en lood-210 bevatten
mr. dr. M. Klijnstra, advocaat, partner
Fax: E-mail:
+31 20 5736 886 m.klijnstra@lexence.com


Geachte heer/mevrouw,


Namens cliënten, Stichting IJmondig, statutair gevestígd te Wijk aanZee, Stichting
Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal, de Stichting Duinbehoud, statutair
gevestigd te Leiden, de heer J.C. de Jong, wonende te Bloemendaal, de heer C. Jansen en
mevrouw M. Aardenburg, beide wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer,
mevrouw L. Verhorstí mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten en de heer T. Bos,
allen wonende te Wijk aan Zee, bericht ik u hierbij inzake het volgende.


Cliënten zetten zich in voor het beschermen van de natuur-, milieu- en gezondheidsbelangen
in de regio Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Beverwijk (regio ïJmond/Noord-Holland), onder
andere door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling. In dit kader
achten cliënten het van belang dat het in regio lJmond gevestigde Tata Steel lJmuiden
handelt conform de betreffende wet- en regelgeving.


Scope van de EN'ISO/IEC t7o2í:2o77-accreditatie ziet niet de bemonstering in
oppervlakte water
Ingevolge de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel lJmuiden met kenmerk nr.
2013/0678-05 (bijlage 1) mag Tata Steel lJmuiden zich jaarlijks ontdoen van een lozing van
natuurlijke bronnen naar de lucht met een actÍviteit van maximaal 33 GBq per Mton per jaar
voor polonium-210 en van maximaal 8 GBq per Mton per jaarvoor lood-210.


Uit de overwegingen van de Kernenergiewetvergunning van Tata Steel IJmuiden kan
opgemaakt worden dat de totale lozing van polonium-2lO en lood-210 op het
oppervlaktewater een meldingsplichtige activiteit betreft, aangezien de totale lozing op het
oppervlaktewater een activiteit heeft van 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per
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Lexence
advocaten i.r notarissen


Mton geproduceerde ruwijzer per jaar. Cliënten menen echter dat de wijze waarop de
activiteit (hoeveelheid radionuclide) inzake de lozing op het oppervlaktewater is bepaald
onjuist blijkt te zijn,


Om de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater te bepalen, moet de lozing
bemonsterd worden. Uit de beslissing op bezwaar van de ANVS d.d.2L april2O2I volgt dat
het bemonsteren wordt uitgevoerd door het Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata
Steel lJmuiden (bijlage 2). De ANVS gaat ervan uit dat de afdeling HSSE is geaccrediteerd
volgens de norm EN-ISO/IEC 17025:20t7. Volgens cliënten valt de bemonstering van
afvalwater voor de analyse van bijvoorbeeld polonium of radioactiviteit echter niet onder de
scope van de EN-ISO/IEC I7025:2OI7-accreditatie van Tata Steel IJmuiden.


Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V. Health, Safety & Environment Monitoring is door de
RvA geaccrediteerd volgens de norm EN-ISO/IEC77O25:20L7. Uit de bijlage bij de
accreditatieverklaring met registratienummer L 595 inzake de scope van de accreditatie,
volgt dat de scope niet de bemonstering van radioactieve stoffen in oppervlaktewater omvat.
De scope van L 595 ziet slechts op de bemonstering van grond en grondwater (bijlage 3).


Waar de inspecteurs concluderen dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het
Monitoringsteam van de afdeling HSSE van Tata Steel IJmuiden dat geaccrediteerd is volgens
de norm EN-ISO/IEC L7025, kan dit aldus niet worden bevestigd op basis van de scope van L
595. Derhalve menen de cliënten dat de activiteit van de lozing op het oppervlaktewater,
zoals opgenomen in de aanvraag van de Kernenergiewetvergunning, op onjuiste wijze is
bepaald althans dat deze niet volgens de vereiste en veronderstelde accreditatie is geschied,
Op basis van deze gegevens had daarom niet geconcludeerd mogen worden dat Tata Steel
IJmuiden voor lozing op het oppervlaktewater niet-vergunningplichtig is.


Monsterna meplan Tata Steel lJmuiden
Daarnaast valt het cliënten op dat al sinds 2014 hetzelfde monsternameplan wordt
gehanteerd uit het vigerend meetprogramma van Tata Steel lJmuiden uit 2014. Dit zou
namelijk betekenen dat de activiteiten van Tata Steel lJmuiden al 7 jaar constant worden
verondersteld, wat cliënten zeer onwaarschijnlijk achten, Van het monsternameplan wordt
verwacht dat het jaarlijks wordt aangepast en geëvalueerd als gevolg van gewijzigde
omstandigheden.


Storten van polonium houdend afval
Tot slot willen cliënten u met betrekking tot het storten van polonium houdend afval erop
wijzen dat het laboratorium van Tata Steel IJmuiden dat is geaccrediteerd onder
registratienummer L 595, ook niet geaccrediteerd is voor monstername van vaste stoffen
(zoals (bedrijfs)afval). Derhalve kunnen geen gerechtvaardigde uitspraken worden gedaan
over een te storten partij afval en de bijbehorende activiteit van polonium en/of de
radioactieve alfa straling, aangezien het laboratorium van Tata Steel IJmuiden niet
geaccrediteerd is voor deze metingen,
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Lexence
advocaten i,í' notarissen


Door Tata Steel Ilmuiden aangeleverde gegevens worden dus ten onrechte als uitgangspunt
genomen. Uit nieuwsberichten blijkt dat Tata Steel IJmuiden volgens de ANVS een specifieke
vrijgavebeschikking heeft om polonium houdend afval te storten. Daarbij wordt aangegeven
dat Tata Steel zelf verantwoordelijk is om te waarborgen dat de concentratie polonium onder
de wettelijk toegestane norm blijft, Het is echter de vraag in hoeverre Tata Steel zelf
uitspraken kan doen over de concentratie van polonium, wanneer het laboratorium niet voor
dergelijke monstername en metingen geaccrediteerd is.


Om uitspraken te kunnen doen over een partij afval zal tevens - naast dat sprake moet zijn
van een geaccrediteerd laboratorium - op basis van een statistisch onderbouwd
monsternameplan een aantal representatieve monsters genomen moeten worden die
individueel geanalyseerd worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de in-
homogeniteit van de partij afval. In het algemeen is de partij namelijk niet homogeen maar
zal deze "hotspots" bevatten. Uit de analyse van de monsters zal blijken in hoeverre de partij
als homogeen beschouwd kan worden. In de praktijk wordt echter vaak slechts één monster
genomen en wordt op basis van deze analyse een uitspraak gedaan over de partij. Dit is
aldus niet representatief.


Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten de ANVS om onderzoek te doen naar de stand
van zaken bij Tata Steel lJmuiden met betrekking tot het voorkomen van polonium-2lO en
lood-210 in lozingen naar oppervlaktewater en inzake het afvoeren van radioactieve
afva lstoffen.


Cliënten vernemen graag of dit schrijven in goede orde is ontvangen en zijn eventueel bereid
om e.e.a. nader toe te lichten,


Hoogachtend,


i/o


M. Klijnstra
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No. 2013/0678-05


DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Gelet op de d.d. 7 mei 1998, onder nr, 98/4695, AI/CK/VCR/KEW verleende vergunning en de d.d.
14 november 2OO2, onder nr. 2002/49337, AL/CK/B/KÊW, verleende vergunning, beide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr. 20t3/O263-05;


Gezien het bij mij binnengekomen verzoek d.d. 11juni 2013 van Tata Steel IJmuiden B.V. te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de
Kernenergiewet en als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23, van het Besluit stralingsbescherming;


Gelet op de artikelen 29-31 en 34 van de Kernenergiewet en het bepaalde in hoofdstuk 4 en 8 van
het Besluit stralingsbescherming;


Overwegende, dat enkele vergunningvoorschriften m.b.t. de ingekapselde bronnen in de verleende
vergunning onder nr. 2073/0263-05 niet geheel overeenkomen met de handelingen met de
bronhouder met californi um-252 bronnen;


Overwegende, dat de aanvrager heeft verzocht specifieke vergunningvoorschriften voor
handelingen met de bronhouder met californium-252 bronnen in de vergunning op te nemen;


Overwegende, dat de aanvrager te kennen heeft gegeven dat de in de vergunning gestelde termijn
voor het indienen van het jaarverslag van 1 juni voor emissies en werkzaamheden, in verband met
de uitwerking van analyses in de rapportage, veelal niet haalbaar is;


Overwegende, dat de aanvraag d.d.26 juni 2002 betrekking heeft op het voorhanden hebben, het
verwerken, het opnieuw inzetten en het zich ontdoen van luchtzijdige stof- en gasvormige emissies
van de sinterfabriek, de pelletfabriek en overige bronnen en van lozingen op oppervlaktewater van
de pelletfabriek, BIO-2000 en riool. Uit de aanvraag blijkt dat deze emissies en lozingen het gevolg
zijn van werkzaamheden met diverse grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van
ruwijzer en die een geringe hoeveelheid niet-vergunningplichtige uranium-238 en een reeks
vervalproducten van dit radionuclide bevatten. Dit deel van de aanvraag wordt derhalve gelezen
als een aanvraag voor het zich ontdoen, zijnde een lozing, van een natuurlijke bron naar lucht en
naar water;


Overwegende, dat de totale luchtzijdige emissie 33 gigabecquerel (GBq) polonium-210 en 8 GBq
lood-210 per megaton (Mton) geproduceerde ruwijzer per jaar en de totale lozing op het
oppervlaktewater 0,6 GBq polonium-210 en 0,2 GBq lood-210 per Mton geproduceerde ruwijzer
per jaar bedragen;


Overwegende, dat de aanvraag d.d.26 juni 2002 voorts betrekking heeft op het herinzetten en het
verwerken van bij productieprocessen ontstane meldingsplichtige scalings en meldingsplichtige
slibben;


Overwegende, dat voor werkzaamheden, die op grond van het Besluit stralingsbescherming
moeten worden gemeld, geen vergunning is vereist. Daarom zal de aanvraag voor dergelijke
meldingsplichtige activiteiten, voor zover die meldingsplichtige activiteiten in de aanvraag geen
directe relatie hebben met de vergunningplichtige activiteiten, worden beschouwd als een melding
overeenkomstig artikel 103 van het Besluit stralingsbescherming en zullen zij in deze vergunning
niet verder worden beschouwd;


Overwegende, dat samengevat de aanvraag d.d.26 juni 2002 wordt gelezen als een aanvraag
voor het zich ontdoen, zijnde een lozing van natuurlijke bronnen naar lucht met een activiteit van
maximaal 33 GBq per Mton per jaar voor polonium-210 en van maximaal 8 GBq per Mton per jaar
voor lood-210;







Overwegende, dat de in de aanvraag d.d. 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden worden
opgenomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de "Regeling
bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling,,;


Overwegende, dat de in de aanvraag d.d. 26 juni 2002 bedoelde werkzaamheden voorkomen in
bijlage 1 (Lijst van geïdentificeerde werkzaamheden) van de Regeling natuurlijke bronnen van
ioniserende straling 2008;


Overwegende, dat de bedoelde handelingen voorkomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen
en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende
straling;


Overwegende, dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van stralingshygiëne
binnen Tata Steel lJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) zijn opgesteld in de regeiing
"Verantwoordelijkheden en bevoegdheden stralingshygiëne',;


Overwegende, dat de taken van de stralingsbeschermingseenheid zijn ondergebracht bij het
Committee Radiological Aspects IJmuiden (CRAY) die als centrale deskundige en toezichthoudende
instantie namens Tata Steel IJmuiden B.V. te Velsen-Noord (gemeente Velsen) optreedt.


BESLUIT


De d'd' 7 mei 1998, onder nr. 98/4695, AIICK/VCR/KEW verleende vergunning en de d.d. 14
november 2002, onder nr. 2002/49337, AI/CKIB/KEW, verleende vergunning, beide laatstelijk
gewijzigd d.d. 7 juni 2013, onder nr.2013/O263-05, wordt gewijzigd, zodat deze thans luidt als
volgt:


Aan Tata Steel Ilmuiden 8.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen) wordt
vergunning verleend voor:
- het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen;
- het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen voor zover die bronnen niet


worden of zijn bewerkt wegens hun radioactieve eigenschappen;
- het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen.


In deze verqunnino wordt verstaan onder:


activiteit:
De activiteit A, van een hoeveelheid radionuclide in een bepaalde energietoestand op een
gegeven tijdstip, is het quotiënt van dtV en dt, waarin de dff de verwachtingswaarde van het
aantal spontane kernovergangen van die energietoestand gedurende de tijd dt voorstelt;
activiteitsconcentratie :


De activiteitsconcentratie is het quotiënt van A en m, waarbij Á de activiteit is van een
massa-element met massa m;
algemeen coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
in de vergunningaanvraag aangeduid als voorzitter van het Committee Radiological Aspects
IJmuiden (CRAY), die namens de ondernemer intern toestemming verleent voor handelingen
met ioniserende straling, interne voorschriften opstelt en namens de ondernemer intern
(onafhankelijk) toezicht en controle uitoefent op de naleving van de wettelijke bepalingen, de
vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingen met
ingekapselde bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen en in die zin jègens de
ondernemer verantwoordelijk is voor alle toepassingen van ioniserende straling biÁnên het
kader van de vergunning;
bergplaats:
Ruimte, uitsluitend bedoeld voor de opslag van radioactieve stoffen. De voorschriften die
gelden ten aanzien van de bergplaats worden verder uitgewerkt in deze vergunning;
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besmettingscontrole;
Onder een besmettingscontrole wordt verstaan een controle van een voorwerp (niet zijnde
een ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Bij deze controle wordt nagegaan of zich
op de betreffende plaatsen radioactiviteit bevindt, Bij besmettingscontrole van een bronhouder
worden die plaatsen gecontroleerd waarvan wordt verwacht dat in geval van een deíect van
de bron het eerst besmetting zal optreden;
bewaakte zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als bewaakte zone indien de door verblijf in die ruimte mogelijk
in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis hoger is dan 1 mSv en lager dan 6 mSv of
de mogelijk in een kalenderjaarte ontvangen equivalente dosis hoger is dan;


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,


en lager dan:
45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2, of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels;


bron:
Toestel dan wel radioactieve stof;
broncertifi caat:
Document, opgemaakt door de producent van de ingekapselde bron, waarop de belangrijkste
gegevens zijn vermeld. In ieder geval moeten activiteit, nuclide, gegevens van de capsule,
classificatie volgens ISO 2919:1999 en bronnummer van de ingekapselde bron worden
vermeld. Van bronnen die vóór 1995 zijn geproduceerd moeten de gegevens worden
vastgelegd voor zover ze beschikbaar zijn of te achterhalen zijn;
bronhouder:
Behuizing van een ingekapselde bron, waaruit deze niet zonder hulpgereedschap is te
verwijderen;
coórdinerend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
die jegens de ondernemer ervoor zorgt dat de handelingen met ioniserende straling
plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning. Deze coórdinerend
deskundige coórdineert tevens de handelingen van de toezichthoudend deskundigen;
deskundigheidsniveau :


Niveau als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
diploma ioniserende straling:
Diploma als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
effectieve dosis:
De som van de gewogen equivalente doses in alle verschillende organen en weefsels ten
gevolge van inwendige en uitwendige bestraling;
gecontroleerde zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als gecontroleerde zone indien:
a. de door verblijf in die ruimte mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis


groter of gelijk is aan 6 mSv, of de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente
dosis groter of gelijk is aan:


45 mSv voor de ooglens,
150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2,
of
150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels, of


b. er een mogelijkheid is van verspreiding van radioactieve stoffen vanuit de ruimte zodanig
dat personen in een kalenderjaar een effectieve dosis kunnen ontvangen die hoger is dan
1 mSv of een equivalente dosis die groter is dan:


15 mSv voor de ooglens, of
50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm2;


handeling:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van een kunstmatige bron of
van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron is of wordt bewerkt met het oog op
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zijn radioactieve eigenschappen, dan wel het gebruiken of voorhanden hebben van een
toestel, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;
ingekapselde bron:
Radioactieve stoffen die zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal of zijn omgeven
door een omhulling van materiaal met dien verstande dat hetzif het dragermateríaal hetzij de
omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke
verspreiding van radioactieve stofÍen te voorkomen;
lektest:
Een lektest is een controle van de behuizing van een radioactieve stoÍ (vaak een capsule als
ingekapselde bron) op radioactieve besmetting, Een bron wordt verondersteld lek te zijn
wanneer een afgewreven activiteit van meer dan 185 becquerel wordt aangetoond;
locatie:
De inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer ofplaats, waar een handeling of werkzaamheid wordt verricht, zoals is beschreven in de
aanvraag;
natuurlijke bron:
Kosmische straling of bron van natuurlijke oorsprong, niet zijnde een toestel;
open bron:
Bron, niet zijnde een ingekapselde bron en niet zijnde een toestel;
oppervla ktebesmetti ng :


Onder oppervlaktebesmetting, zoals bedoeld in art.1, onder c., van de Regeling natuurlijke
bronnen van ioniserende straling 2008, wordt verstaan de aanwezigheid vln aíwrijfbare enniet-afwrijfbare radioactieve stofÍen op het oppervlak van een objeèU
radioactieve besmetting :


Onder radioactieve besmetting wordt verstaan een alfa besmetting van 0,4 becquerel (Bq) of
meer per cm2 of een bèta/gamma besmetting van 4 Bq of meer pér cmr.'
Het betreft hier een afqewreven activiteit, waarbij het volgende in aanmerking wordt
genomen:
* Het oppervlak dat wordt afgewreven bedraagt circa 5 cm2;x De detectie-limiet van de meting bedraagt voor alle nucliden maximaal 2 Bq. Deze


waarde geldt dus zowel voor alfa als voor bèta/gamma bronnen. Hierbij is uitgegaan van
technisch redelijk haalbare detectiegrenzen van meetapparatuur en niet van
radiotoxiciteit. Dit omdat anders voor de minder toxische stoffen een besmetting moet
worden toegestaan, die vanuit het ALAM-principe opgeruimd had moeten wordèn;


slib:
Reststoffen (inclusief afualstoffen) die ontstaan bij waterreinigingsinstallaties;
stra lingsbescherm ingseenheid :


Organisatie-onderdeel, als bedoeld in artikel 12 van het Besluit stralingsbescherming,
waarbinnen de algemeen coórdinerend deskundige en de andere onafhankelijk van àe
toepassing werkende stralingsdeskundigen zijn ondergebracht;
stralingsincident:
Ongewenste gebeurtenis die direct of op termijn een onvoorziene radioactieve besmetting
enlof blootstelling aan ioniserende straling van personen zou kunnen veroorzaken
(bijvoorbeeld: brand, defecte apparatuur, vermissing of ongeval);
terreingrens:
De begrenzing van de locatie, zoals aangegeven in de bij de aanvraag d.d. 17 maart 1997gevoegde risicoanalyse en de begrenzing van de locatie, zoals aangeàuid in bijlage F van de
aanvraag d.d. 26 juni 2002;
toestel:
Toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts
bevat;
toezichthoudend deskundige :


Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming,
die zelÍstandig handelingen met ioniserende straling uitvoert of onder wiens tóezicht
handelingen met ioniserende straling worden uitgevoerd;
voldoende instructie:
Instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit stralingsbescherming, gericht
op de handeling waarbij de werknemer betrokken is;
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waarschuwingsteken:
Waarschuwingsteken voor gevaar van besmetting of voor het kunnen ontvangen van een
dosisequivalent, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit stralingsfiescherming,
verder uitgewerkt in de Regeling waarschuwingssignalering ioniserende stráling;
werkzaamheid:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen van of zich ontdoen van een natuurlijke bron,
voor zover deze natuurlijke bron niet wordt of is bewerkt wegens zijn radioactieve
eigenschappen, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische
noodsituatie.


Deze verounninq is uitsluitend van toeoassino voor het volqende:


A. MDIOACTIEVE STOFFEN


Handelingen


Binnen de locatie van Tata Steel Umuiden 8.V., gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogen met radioactieve stoffen handelingen worden verricht ten
behoeve van meet- en regeldoeleinden, analysedoeleinden, ijkdoeleinden eÀ
laboratoriumtoepassingen binnen de volgende omvang:


1. het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen ten behoeve van meet- en
regeldoeleinden, ijkdoeleinden en laboratoriumtoepassingen met een activiteit van maximaal
200 gigabecquerel (GBq) per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 2,5
terabecquerel (TBq);


2' het voorhanden hebben en toepassen van zes ingekapselde bronnen californium-252 ten
behoeve van analysedoeleinden met een gezamenlijke activiteit van maximaal 1,2 GBq,
inclusief de onderdelen van de bronhouder en de analyser waarin zich radioactieve stoffen
bevinden die zijn ontstaan tijdens het gebruik van deze ingekapselde bronnen;


3. het uitvoeren van besmettingscontroles aan ingekapselde bronnen,


Werkzaamheden


Door Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen), mogen
natuurlijke bronnen worden geloosd die ontstaan door de bewerking en verwerking van-steenkool
en ijzererts in de fabrieken en installaties voor de productie van cokes, sinter, pelléts en ruwijzer
binnen de volgende omvang:


1. luchtzijdige stof- en gasvormige emissie van polonium-210 met een maximale activiteit van
33 gigabecquerel (GBq) en van lood-210 met een maximale activiteit van 8 GBq per megatongeproduceerde ruwijzer per jaar,


B. TOESTELLEN


Binnen de locatie van Tata Steel IJmuiden B.V,, gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te Velsen-
Noord (gemeente Velsen), mogen met toestellen handelingen worden verricht ten behoeve van
materiaalonderzoek en meet- en regeldoeleinden binnen de volgende omvang:


1. maximaal 90 toestellen, elk met een hoogspanning van maximaal 200 kilovolt (kV).


Verqunninosdocumenten


De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:


het op 11 juni 2013 ingediende verzoek;
het op 13 maart 2013 ingediende verzoek en de op 24 en2g mei 2013 ingediende
aanvullende informatie met de daarbij behorende bijlagen;
het op 24 augustus 2011 ingediende verzoek;
het op 22 oktober 2010 ingediende bezwaarschrift met de daarbij behorende bijlagen;


a.
b.


c.
d.
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a


b


e. het op 2 september 2010 ingediende verzoek met de daarbij behorende bijlagen;f. het op 8 mei 2009 ingediende verzoek;
S. het op 3 november 2008 ingediende verzoek;
h. de op 4 augustus 2004 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen;i, de op 27 juni 2002 ingediende aanvraag en de aanvulling hierop van 8 november 2002 met de


daarbij behorende bijlagen;j. de op 17 maart 1997 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen.


Voorschriften


Aan deze vergunning worden de hierna volgende voorschriften verbonden:


I Alqemeen


voor zover in het vergunde of in de voorschriften niet anders is bepaald worden de
handelingen verricht overeenkomstig de aanvraag en bijlagen, voor zover in overeenstemming
met artikel 44 van het Besluit stralingsbescherming;


de handelingen met bronnen vinden uitsluitend plaats na vedening van een daartoe
strekkende schriftelijke interne toestemming door of namens de ondernemer;


de schriftelijke interne toestemming omvat naast een duidelijke omschrijving van de
handelingen en de ruimten waarin deze plaatsvinden, ook een inventarisatie en evaluatie van
de risico's, een nadere invulling van voorschriften en maatregelen en een beargumenteerde
beoordeling van in ieder geval de volgende aspecten:


de rechtvaardiging, gelet ook op eventuele beschikbare alternatieven;
de toepassing van het AlAM-beginsel gericht op bescherming van werknemers en
andere personen, van milieu en op de beperking van afual;
de in acht te nemen grenswaarden voor bescherming van personen en milieu;


in de navolgende gevallen:
elke wijziging die ten opzichte van voorgaande jaren aanleiding zou kunnen geven tot een
relevante risicotoename voor het milieu;
het verlenen van een interne toestemming aan een bedrijf dat niet behoort tot Tata Steel
IJmuiden B.V. maar wel een vestiging heeft binnen de locatie van Wenckebachstraat 1 te
Velsen-Noord (gemeente Velsen) ;


zendt de algemeen coórdinerend deskundige de schriftelijke toestemming tijdig vooraf toe aan
Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, Postbus 93744,2509 AC Den Haag;


wijziging van de persoon van de algemeen coórdinerend deskundige, mutaties in de
organisatie van de stralingsbescherming, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op de
mandateringsbeschikking en de bij de vergunningaanvraag ingediende Regeling
"Verantwoordelijkheden en bevoegheden stralingshygiëne" en afwijking en/of wijziging van de
stralingsdeskundigheid ten opzichte van die welke in deze vergunning is voorgeschreven,
aangevuld met een motivatie, worden gemeld aan Agentschap NL, Team
Stralingsbescherming, Postbus 93144,2509 AC Den Haag.


II. Orqanisatie


a. door de ondernemer is heer M,J. Lips als algemeen coórdinerend deskundige aangewezen. De
algemeen coórdinerend deskundige is verantwoordelijk voor het functioneren van de
Stralingsbeschermingseenheid en is in het bezit van het diploma ioniserende straling niveau 2;


b. de ondernemer zorgt ervoor dat de algemeen cocirdinerend deskundige schriftelijk
gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat hij zo vaak als nodig, en ten minste
eenmaal per jaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;


c. de ondernemer zorgt ervoor dat binnen de stralingsbeschermingseenheid, naast de algemeen
coórdinerend deskundige, ten minste 1 deskundige die ten minste het diploma ioniserende
straling niveau 3, of een gelijkwaardig diploma heeft behaald, werkzaam is op het gebied van


c.


d


e
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d


de stralingsbescherming. De algemeen coórdinerend deskundige heeft voldoende secretariële
en administratieve ondersteuning ;


overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde stukken is de algemeen coórdinerend
deskundige namens de ondernemer verantwoordelijk voor:
- het verlenen van interne toestemmingen voor handelingen met ioniserende straling,
- het opstellen van interne voorschriften, en
- de uitvoering van intern toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, de


vergunningsvoorschriften en de interne voorschriften ten aanzien van alle handelingen
met bronnen;


de ondernemer zorgt ervoor dat de handelingen en werkzaamheden met de bronnen
uitsluitend geschieden door of onder verantwoordelijkheid van een coórdinerend deskundige
Deze coórdinerend deskundige wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de
algemeen coërdinerend deskundige;


de ondernemer zorgt ervoor dat iedere toepassing van ioniserende straling uitsluitend binnen
de aanwijzingen van de algemeen coórdinerend deskundige geschiedt door of onder
verantwoordelijkheid van een toezichthoudend deskundige. Deze toezichthoudend deskundige
wordt aangewezen door de ondernemer in overleg met de algemeen coórdinerend deskundige.
De toezichthoudend deskundigen hebben voor de verschillende toepassingen ten minste het
volgende niveau van stralingsdeskundigheid of een gelijkwaardig niveau:


e


open bronnen/besmettingscontrole/reinigen ingekapselde bronnen :


ingekapselde bronnen en toestellen met een matig risico:


10 of meer ingekapselde bronnen en/of toestellen met een gering
risico en/of bij één of meer ingekapselde bronnen met een activiteit
van 50 GBq of meer:


toepassing van minder dan 10 ingekapselde bronnen en/oÍ
toestellen met een gering risico:


niveau 3


niveau 4


niveau 4


III.
A.


a.


niveau 5;


De ondernemer zorgt ervoor dat bij handelingen en werkzaamheden betrokken personeel
aantoonbaar voldoende instructie heeft gehad.


Inoekaoselde bronnen


Algemeen


een binnenkomende zending met een ingekapselde bron wordt rechtstreeks naar de daarvoor
bestemde ruimte gebracht, Zij wordt daar door of onder toezicht van ter zake kundig
personeel uitgepakt en gecontroleerd. Indien de verpakking beschadigd is of wanneer tijdens
het transport een incident heeft plaatsgevonden, dit ter beoordeling door de toezichthoudend
deskundige, wordt de verpakking voorafgaand aan het uitpakken gecontroleerd op
radioactieve besmetting. Wanneer de zending met een ingekapselde bron na werktijd wordt
afgeleverd, wordt deze direct opgeslagen in een bergplaats;


retouremballage van een zending met een ingekapselde bron wordt, alvorens zij de locatie
verlaat, zowel in- als uitwendig ontdaan van radioactieve besmetting. Aanduidingen of
waarschuwingstekens van radioactiviteit zijn hierop niet waarneembaar;


de constructie van een ingekapselde bron voldoet aan de eisen daaraan gesteld in de
International Standard ISO 2919:1999 of recenter;


indien, in tegenstelling tot hetgeen hierboven is voorgeschreven, de ingekapselde bron niet
hoeftte voldoen aan de voorschriften in de International Standard ISO 2919:1999 of daaraan
niet kan voldoen, dan is de constructie van de ingekapselde bron zodanig dat verspreiding van
radioactiviteit wordt voorkomen ;


b


c,


d
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e de ingekapselde bron gaat vergezeld van een broncertificaat waarop de specifieke gegevens
van de ingekapselde bron zijn weergegeven;


de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt,
mogen niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;


S. de ingekapselde bron is niet lek;


h. de americium/beryllium bronnen zijn omgeven door een dubbele roestvrij stalen capsulering;


i. de americium/beryllium bronnen zijn in de meetopstelling voorzien van een elektrische
beveiligingslus indien de bronnen ingebracht zijn in een cokesbunker of ertsbunker;


j. het beheer van de ingekapselde bron is zodanig dat steeds bekend is wat de gegevens van
iedere bron zijn. De ingekapselde bron is daartoe, indien praktisch mogelijk, voorzien van een
serienummer.


Handelingen


a. de ingekapselde bron bevindt zich alleen in de stralingspositie indien met de apparatuur wordt
gewerkt. Aan de buitenzijde van de bronhouder is te allen tijde duidelijk waarneembaart zo
nodig met behulp van geschikte meetapparatuur, of de ingekapselde bron zich in de
stralingspositie bevindt;


b, er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de ingekapselde bron onbevoegd of
onbedoeld in de stralingspositie kan worden gebracht;


c. aan de buitenzijde van de bronhouder met de californium-252 bronnen, die niet is voorzien
van een sluitermechanisme, moet duidelijk waarneembaar zijn aangegeven dat de
ingekapselde bronnen continue in de stralingspositie staan;


d. handelingen aan de bronhouder geschieden uitsluitend na toestemming en volgens instructies
van de toezichthoudend deskundige;


het apparaat, waarin de ingekapselde bron zich bevindt, is zodanig opgesteld, dat op de plaats
waar zich personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan 7,5
microsievert per uur bedraagt bij puntbronnen en niet meer dan 2,5 microsievert per uur bij
staafbronnen;


tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de bronhouder is het apparaat/de voorziening waarin
de ingekapselde staafbron zich dan bevindt, zodanig opgesteld, dat op de plaats waar zich
personen kunnen bevinden het omgevingsdosisequivalenttempo niet meer dan
7,5 microsievert per uur bedraagt;


in de nabijheid van de ingekapselde bron zijn geen brandbare, brandbevorderende of
explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;


het verwisselen van de ingekapselde bron en het verwijderen van de ingekapselde bron uit de
bronhouder geschiedt uitsluitend, conform een op schrift gestelde procedure en door een
toezichthoudend deskundige, die ten minste in het bezit is van het diploma ioniserende
straling niveau 4A of een gelijkwaardig diploma;


i. een ingekapselde bron, toegepast in een vaste meetopstelling, wordt in de bergplaats
opgeborgen indien:
- dit uit het oogpunt van stralingshygiëne noodzakelijk is;
- de meetopstelling defÍnitief buiten gebruik is gesteld.
Overige ingekapselde bronnen worden na gebruik opgeborgen in de bergplaats;


j. voor americium/beryllium bronnen geldt dat bij alarmering door de beveiligingslus en
bovendien telkens wanneer het elektrische gedeelte van een sonde, waarin zich een
neutronenbron bevindt, is gedemonteerd, de sonde zo spoedig mogelijk op inwendige


e,


f


s


h
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besmetting en lekkage van de radioactieve bron wordt onderzocht. Van dit onderzoek wordt
aantekening gehouden in een register;


k. indien de handelingen met de meet- en/of regelapparatuur, waarvan een radioactieve bron
deel uitmaakt, gedurende 10 dagen of langer zullen worden onderbroken, wordt de
ingekapselde bron opgeborgen in de bergplaats, Bij het tijdelijk stilleggen van een gehele
productie-eenheid moet vooraf contact worden opgenomen met de algemeen coórdinerend
deskundige, die passende veiligheidsmaatregelen voorschrijft en toestemming geeft voor het
verwijderen van de bron;


de bronhouder met de californium-252 bronnen hoeft niet verwijderd te worden wanneer het
productieproces tijdelijk wordt stilgelegd, mits in die periode de bronhouder met de
ingekapselde bron vergrendeld is, na toestemming en volgens instructies van de
toezichthoudend deskundige;


elke neutronensonde van een vochtigheidsmeter, welke in de cokesbunker c.q, ertsbunker is
aangebracht, is omgeven door een beschermpijp die aan het uiteinde is dichtgelast. Zowel de
koker als de conus van de beschermpijpen worden iedere drie maanden geïnspecteerd. De
resultaten van deze inspecties worden in een register bijgehouden. De beschermpijpen
worden bij een plaatselijke slijtage van 50o/o of meer vervangen;


n. in verband met mogelijke activering van product op de transportband ten gevolge van de
californium-252 bronnen wordt dit product tijdens een productiestop na maximaal 48 uur van
de transportband verwijderd.


IV. Toestellen


A. Handelingen


a. ruimte en gebruik van het toestel zijn in stralingshygiënisch opzicht op elkaar afgestemd;
buiten de ruimte bedraagt bij gebruik van het toestel op betreedbare plaatsen de effectieve
dosis niet meer dan 1 millisievert per jaar;


b. de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt
dan 1 millisievert per jaar;


c. de handelingen voldoen aan door of namens de ondernemer opgestelde werk- en
onderhoudsvoorschrift en ;


d. het toestel mag slechts dan worden gebruikt wanneer de beveiligingen die op het apparaat
zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat
functioneren;


e. indien met bouwkundige voorzieningen'de benodigde dosisbeperking niet kan worden
verkregen, wordt deze door middel van organisatorische maatregelen gerealiseerd.


Berqolaats


de bergplaats is uitsluitend bestemd voor de opslag van radioactieve stoÍfen en voldoet aan de
volgende eisen:


de eÍfectieve dosis aan de buitenzijde is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder
geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de
bergplaats een dosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;
de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar
opschrift "MDIOACTIEVE STOFFEN" en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;
de bergplaats is deugdelijk afgesloten en kan uitsluitend geopend worden door de
ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;
de constructie van de bergplaats waarborgt een brandwerendheid van ten minste 60
minuten. Hieronder wordt verstaan dat alle bouwdelen bij verhitting (volgens NEN 6068)
hun functie ten minste 60 minuten blijven vervullen en dat de constructieonderdelen van


v


a,
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de bergplaats voldoen aan klasse 1 als bedoeld in NEN 6065. Een vaste bergplaats is
bovendien bekend bij de plaatselijke brandweer;
wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, wordt deze geplaatst in een
afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden
door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;


VI. Radioactieve afvalstoffen


a. radioactieve atualstoffen worden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op adequate wijze
afgegeven aan een aangewezen instelling of dienst zoals bedoeld in artikel 37, zevende en
achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming. Tijdelijke opslag van radioactieve
afualstoffen voor een periode van maximaal 2 jaar is toegestaan met het oog op verval tot
niet-radioactieve afualstoffen of uit overwegingen die een efficiënte wijze van afvoer naar een
erkende ophaaldienst beogen;


b. de opslag geschiedt in deugdelijke contaíners in een daarvoor bestemde ruimte die voldoet
aan de eisen gesteld aan een bergplaats.


VII. Milieubelastino


a. de door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de eÍfectieve dosis buiten de
locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De multifunctionele individuele dosis (MID)
overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar;


b. voor lozingen in lucht is de afstand van het lozingspunt tot de terreingrens zo groot als
redelíjkerwijs mogelijk is;


c' teneinde een wijziging van de terreingrensdosis te kunnen vaststellen, zorgt Tata Steel
IJmuiden B.V. er voor dat de overige bedrijven die zijn gevestigd binnen de terreingrenzen
van de locatie, aan Tata Steel IJmuiden B.V. meedelen, dat een wijziging bij deze bldriiven
optreedt ten aanzien van hun handelingen met bronnen.


VIII. Meetorooramma


a. de ondernemer voert een meetprogramma uit waarin de onder VIILd. en e. genoemde
metingen zijn opgenomen;


b. indien het meetprogramma wordt aangepast, wordt dit vooraf en uiterlijk één maand voor de
aanvang van een kalenderjaar ingediend bij de onder X.b genoemde autoriteiten;


c. de meetprogramma genoemd onder VIII.a. en b. zijn ten genoegen van de inspecteur van de
Inspectie Leefomgeving en Transport;


d' de activiteitsconcentratie van de verschillende grond- en reststoffen in het productieproces
wordt vastgesteld;


e. de lozingen van radioactieve stoÍfen in lucht worden naar hoeveelheid en concentratie
vastgesteld door middel van meting;


f' van de resultaten van de metingen uit de voorschriften VIII.d, en e. wordt per voorschrift in
een register aantekening gehouden. In deze registers worden datum, plaats, methodiek en
resultaat van de metingen zo gespecificeerd mogelijk vermeld.


IX. Controle, reoistratie en meldinoen


A. Algemeen


a. wijzigingen in de gegevens die vermeld zijn bij de aanvraag, zoals bedoeld in voorschrift I.a.,
worden gemeld aan Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, postbus 93144,2509 AC
Den Haag, onder vermelding van de vergunning waar de wijziging betrekking op heeft;
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b door de ondernemer worden de gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne,
ondergebracht in een overzichtelijk beheersysteem. Dit systeem dat ook de in dezé
vergunning genoemde registraties en rapportages bevat, wordt ten minste vijf jaar bewaard;


een afschrift van de vergunning is op het kantoor van de algemeen coórdinerend deskundige
aanwezig.


Toestellen


in een register wordt aantekening gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd
naarl


merk, type en bouwjaar,
maximale hoogspanning van de generator, en
de plaats en aard van de toepassing;


de genomen maatregelen voor toestellen, als bedoeld in artikel 18 van het Besluit
stralingsbescherming worden geregistreerd ;


het toestel en de beveiligingen worden ten minste eenmaal per jaar door een deskundige (of
een bedrijf dat hiervoor vergunning heeft) op deugdelijke werking gecontroleerd. De
afscherming en het stralingsniveau buiten het toestel worden ooti tèn minste eenmaal per jaar
gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
degene die de controle heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en daarop volgende reparaties/ en
stralingsniveaus buiten het toestel;


tevens wordt aantekening gehouden van elke demontage en/of reparatie aan het toestel
onder vermelding van:


de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage
danwel reparatie van het toestel,
degene die de demontage en/of de reparatie heeft uitgevoerd,
eventuele gebreken en aard van de reparaties, en
de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en
de afscherming, na de demontage en/of de reparatie.


Radioactieve stoffen


ingekapselde bronnen worden periodiek gecontroleerd.
Minimaal jaarlijks vindt een visuele controle van de ingekapselde bron plaats. Wanneer deze
wordt toegepast in een bronhouder vindt een visuele controle van de bronhouder plaats.
Daarnaast wordt de ingekapselde bron en/of bronhouder/meetopstelling minimaal jaarlijks
volgens een schriftelijk vastgelegde procedure gecontroleerd op lekken, radioactieíe
besmetting en op het dosisequivalenttempo aan de buitenzijde van de bronhouder. Hierbij
wordt beschadiging van de ingekapselde bron voorkomen. De resultaten van deze controles
worden geregistreerd, onder vermelding van:


de datum van de controle,
het nummer van de bron die is gecontroleerd,
de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,
de naam van degene die de controle verrichtte, en
de resultaten van de controle;


de lektest en/of besmettingscontrole hoeven niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde
bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van mindór dan 0,0á Re-,"n oï. biigasvormige ingekapselde bronnen;


wanneer de ingekapselde bron definitief niet meer wordt gebruikt, wordt aan deze
ingekapselde bron, voordat deze wordt opgeslagen in de bergplaats of wordt overgedragen,


c,


B


a,


b
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d
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b
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volgens een schriftelijk vastgelegde procedure een lektest uitgevoerd. Wanneer een
lek/besmetting wordt geconstateerd boven de vermelde grenzen, wordt gehandeld zoals in
deze vergunning is beschreven onder stralingsincident;


in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, wordt de
hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt aangetekend. Deze registratie
vindt minimaal plaats gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Elke uitgifte of ontvangst van
de radioactieve stof uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij
uitgifte wordt bovendien de bestemming aangetekend.


Rapportage


voor 1 juli van ieder jaar rapporteert de algemeen coordinerend deskundige over het
voorafgaande jaar in een jaarverslag aan de ondernemer. Het jaarverslag bevat een
opsomming van de activiteiten in dat jaar in het kader van de stralingsbescherming en van de
resultaten daarvan. In deze opsomming komt in ieder geval een overzicht voor van:* alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar merk, type en bouwjaar, maximale


hoogspanning van de generator, en de plaats en aard van de toepassing;* de totaal aanwezige hoeveelheid ingekapselde bronnen gespecificeerd naar nuclide en
activiteit;* wijzigingen van de situatie, binnen het kader van de vergunning;* nieuw verleende schriftelijke interne toestemmingen;* de blootgestelde werknemers;* de geregistreerde en/of berekende effectieve doses van de blootgestelde werknemers;* een inschatting van de totale stralingsbelasting voor het milieu ten gevolge van alle
bronnen binnen de locatie tezamen. De stralingsniveaus buiten de locatie worden in kaart
gebracht met behulp van een plattegrond van de locatie;* de resultaten van de onder VIII.d en e. genoemde metingen;* de controlewerkzaamheden die door of namens de algemeen coórdinerend deskundige
zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan.


Afhankelijk van de hoogte van de effectieve dosis wordt ook nader inzicht geboden in de
mogelijkheden die redelijkerwijs bestaan om de dosis verdergaand te reduceren (ALAM). In
het jaarverslag zal dit cijfermateriaal worden geëvalueerd In vergelijking met de gegevens van
de twee jaar daarvoor.
Tevens wordt in dit jaarverslag inzicht gegeven in de beoordeling van rechtvaardiging van
nieuwe handelingen binnen het kader van de vergunning en eventuele evaluatie van
bestaande handelingen, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve dosis
ten gevolge van deze handelingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de
resultaten daarvan.
Dit jaarverslag wordt tevens voor 1 juli van ieder jaar toegezonden aan het Team
Stralingsbescherming van Agentschap NL, Postbus 93L44,2509 AC Den Haag.


X. Stralinqsincident


bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat
(verdergaande) besmetting en/of blootstelling van personen wordt tegengegaan;


b. bij een stralingsincident worden terstond de betrokken inspecties gewaarschuwd:
de Inspectie SZW en
de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Dit kan rechtstreeks en voor de Inspectie Leefomgeving en Transport via het alarm-
incidentennummer: 070-3832425 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat 24 uur
per dag bereikbaar is.


XI. Beëindiqinq


indien definitief geen handelingen en werkzaamheden meer met de bronnen zullen worden
verricht, wordt hiervan binnen 4 weken mededeling gedaan aan de minister van Economische
Zaken. In dat geval ontdoet de vergunninghouder zich zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval uiterlijk binnen twee jaar van de bronnen. Dit ontdoen geschiedt alleen overeenkomstig
het gestelde in artikel 37, vijfde, zevende en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming


D


a,


L2







Na afuoer van de bronnen zal de vergunning worden ingetrokken. Tot dat tijdstip is een
afschrift van de vergunning in de betrokken locatie aanwezig.


Van het verlenen van deze vergunning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de
Staatscourant.


Den Haag, 21 juni 2013
de minister van Economische Zaken,
namens deze:


drs. M.A. Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving
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> Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag


AANTEKENEN


Tata Steel IJmuiden
Committee Radiological Aspects IJmuiden
t.a.v, de heer M.J. Lips
Postbus 10000
19070 CA IJMUIDEN


Datum 21 juni 2013
Betreft Uw aanvraag d.d. 11 juni 2013


Geachte heer Lips,


Naaraanleiding van uw verzoekvan 11juni 2013 om wijziging van een
vergunning ingevolge het Besluit stralingsbescherming, doe ik u hierbij mijn
beschikking onder datum en nummer als deze toekomen.


Ik vestig er de aandacht op dat de interne situatie waarop deze vergunning
betrekking heeft, slechts mag worden gewijzigd nadat de vergunning aan de
nieuwe situatie is aangepast. In geval van wijziging van de naam en/of het adres
van de vergunninghouder c.q. de locatie dient daarvan mededeling aan mij te
worden gedaan.


Ik wijs u erop dat het raadzaam is de plaatselijke brandweer op de hoogte te
brengen van de aanwezigheid van radioactief materiaal in uw locatie aan
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord (gemeente Velsen).
Bij eventuele brandbestrijding kan de brandweer bij het treffen van
beschermingsmaatregelen bij voorbaat rekening houden met de
rad ioactiviteitsgevaren.


Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uiteraard moet worden voldaan aan de
bepalingen van het Besluit stralingsbescherming.


Ten slotte maak ik u erop attent dat ingevolge artikel 50 van de Kernenergiewet,
de bepalingen van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op de onderhavige
beschikking van toepassing zijn.
Dit houdt onder meer in dat de beschikking pas van kracht wordt met ingang van
6 weken na de dag van verzending van de beschikking.


Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar
worden gemaakt.
Daartoe moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit
een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische
Zaken, Postbus 93t44,2509 AC Den Haag.


In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom het besluit niet juist
gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze brief
en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.


NL Milieu en Leefomgeving


Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haaq
www. agentschapnl. nl


Contactpersoon
Team Stralingsbescherming


T 088 602 58 12
F 088 602 90 23
E stralingsbescherming@


agentschapnl. nl


Onze rêfêrentie
2013/0678-05


Bijlage(n)
Vergunning







de minister van Economische Zaken,
namens deze:


drs. M.A, Verzandvoort
Unitmanager Stralingsbescherming en Samenleving











Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming


> Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haàg


Lexence advocaten & notarissen
T.a.v. mr,dr. M. Klijnstra
Postbus 75999
tO70 AZ Amsterdam


Datum
Betreft


2 t APR 20?t
Besluit op handhavingsverzoek Tata Steel Ilmuiden


Autoriteit Nuclêaíre
Veiligheld en
Stralingsbescherming
ANVS
Stralingstoepassingen
Toezicht en Handhaving


Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haaq


Contactpersoon
lng. E,N.M. Lammers
Senlor inspecteur


M +31(0)6-52466s91
erik.lammers@anvs,nl


Zaaknummer
ANVS-PP-2021/0078689


Bri€fnummeÍ
ANVS-2021/5792


Geachte heer Klijnstra,


Bij brief van 4 januari 2027 heeft u namens diverse cliënten, aan de AutoriteÍt
Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (ANVS) verzocht om handhavend op
te treden tegen Tata steel llmuiden. op 8 maart 2021 heeft de ANVS per email
een aanvulling op het verzoek gekregen.


Met deze brief wordt beslist op uw verzoek.


Besluit
Uw verzoek van 4 januari 2ozl om handhavend op te treden tegen Tata steel
Ilmuiden wordt afgewezen. Hieronder wordt deze beslissing toegelicht.


Strekking van het handhavingsverzoek
In uw verzoek stelt u dat de inrichting van Tata Steel niet voor alle
bedrijfsonderdelen is gecertificeerd volgens de norm ISo 14001, en dat daarmee
niet aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan. Dit zou volgens u tot gevolg
hebben dat milieuaspecten en beheersmaatregelen onvoldoende in acht worden
genomen, met als gevolg (potentieel) zeer ernstige consequenties voor de
gezondheid van mens en milieu in de omgeving van Tata steel. Namens uw
cliënten verzoekt u de ANVS om vanuit haar toezichthoudende en handhavende
bevoegdheden de inrichting van Tata steel te controleren, na te gaan oÍ de
inrichting overeenkomstig de geldende regels in werking is en waar nodig
handhavend op te treden,


Ontvankelijkheid
Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen dient de verzoeker
belanghebbende te zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
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In uw brief van 4 januari jl voert u aan een handhavingsverzoek in te dienen
namens
- Stichting llmondig, statutair gevestigd te Wijk aan Zee,- Stichting Schapenduinen, statutair gevestigd te Bloemendaal,- Stichting Duinbehoud, statutair gevestigd te Leiden alsmede- de volgende natuurlijke personen: de heer l.C. de Jong, wonende te


Bloemendaal, de heer C, Jansen, mevrouw M. Aardenburg, de heer B. van
den Born, allen wonende te Beverwijk, mevrouw B. Verhorst-Simhoffer,
mevrouw L. Verhorst, mevrouw J. Verhorst, de heer en mevrouw Niesten
en de heer T, Bos, allen wonende te Wijk aan Zee.


Op verzoek van de ANVS heeft u op 8 februari jl een toelichting gegeven op de
belanghebbendheid van bovengenoemde stichtingen. Daarbij heeft u de statuten
van deze stichtingen toegestuurd en toegelicht wat hun feitelijke werkzaamheden
zijn en waarom zij als belanghebbende in de zin van de Awb moeten worden
gezien.
Op basis van de door u toegestuurde informatie kom ik tot de conclusie dat in
ieder geval Stichting IJmondig en Stichting Duinbehoud voldoen aan de eisen die
de Awb stelt ten aanzien van belanghebbendheid.
Omdat dit betekent dat ik reeds op grond daarvan een inhoudelijk oordeel over uw
handhavingsverzoek dien te geven, laat ik uit het oogpunt van doelmatigheid in
het midden of ook de andere stichting en de genoemde natuurlijke personen
voldoen aan bedoelde eisen.


Overwegingen
Tata Steel beschikt sinds 1998 over een kernenergiewetvergunning waarin het
lozen van radioactieve stoffen in de vorm van lood-210 en polonium-210 via lucht
en oppervlaktewater is vergund. Deze vergunning, met kenmerk 2013/0679-05, is
laatstelijk gewijzigd op 21juni 2013. In deze vergunning is onder meervastgelegd
dat de ondernemer (lees: Tata Steel) een meetprogramma uitvoert waarin de
lozingen van radioactieve stoffen worden vastgesteld d,m.v. metingen, dat er een
register van deze metingen wordt bijgehouden en dat de resultaten van de
metíngen jaarlijks door de algemeen coórdinerend deskundige in een jaarverslag
aan de ondernemer worden gerapporteerd. Dit jaarverslag dient ook te worden
toegezonden aan de ANVS.


De ANVS is, samen met de Inspectie SZW, het bevoegd gezag t.a.v. de
Kernenergiewet en daarmee bevoegd gezag t.a.v. het uitvoeren van handelingen
met splijtstoffen, ertsen, radioactieve stofÍen, toestellen en versnellers. De ANVS
kijkt daarbij specifiek naar de bescherming van omwonenden en het milieu, terwijl
de Inspectie sZW zich richt op werknemersbescherming. Uw handhavingsverzoek
is binnen het team Toezicht en Handhaving van de afdeling Stralingstoepassingen
van de ANVS in behandelÍng genomen door de heer Lammers en de heer De
Meulmeester, beiden senior inspecteur bij de ANVS. Zij hebben zowel een
administratieve inspectie als inspectie ter plaatse bij Tata Steel in Ilmuiden
uítgevoerd.


AutoÍit€it Nucleaire
Veilígheid en
Strallngsbeschcrming
ANVS
Stralin gstoepassingen
Toezicht en Handhávlng


ZaaknummeÍ
ANVS-PP-202 l/0078689
Bríefnsmmer
ANVS-2021/5792
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De inspecteurs hebben allereerst een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de
twee meest recente stralingshygiënische jaarverslagen (over kalenderjaar 201g en
2019) en het vigerende meetprograrnma van Tata steel uÍt 2014. Hierbij is met
name gekeken naar de meetresultaten en bijbehorende berekeningen van de
luchtzijdige- en waterzijdige emissies van lood-210 en polonium-210. op dat
moment is vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de vergunde normen
werden of worden overschreden. Tijdens deze administratieve inspectie zijn wel
enkele onduidelijkheden en aanvullende vragen betreffende de jaarverslagen en
het meetprogramma naar voren gekomen die in een fysieke inspectie bij rata
Steel ter sprake zijn gekomen.


Deze inspectie heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 april 2021 en werd namens de
ANVS uÍtgevoerd door bovengenoemde inspecteurs. Namens Tata steel waren
aanwezig de manager Health binnen afdeling Health Safety Security &
Environment (HSSE), de Algemeen coórdinerend deskundige (afdeling HSSE) en
de coórdinerend deskundige (HTD Maintenance Services). Via een videoverbinding
waren aanwezig de manager Monitoring (afdeling HSSE) en de meetspecialist van
de afdeling HSSE. Tijdens de inspectie zijn enkele onduidelijkheden in de
jaarverslagen en het meetprogramma door ïata Steel toegelicht en verduidelijkt.
Door de ANVS zijn enkele aanbevelingen ter verbetering en verduidelijking van het
jaarverslag en meetprogramma gedaan. Veel aandacht is besteed aan de
emíssiereducerende maatregelen die door Tata steel zijn getroffen en de wijze
van bemonstering en meting van met name de luchtzijdige emissies. Duidelijk is
geworden dat het bemonsteren wordt uitgevoerd door het Monitoringsteam van de
afdeling HSSE dat geaccrediteerd is volgens norm ISo L7o2s. Deze norm vormt
een kwaliteitsmanagementsysteem voor (test)laboratoria en borgt dat
bemonstering volgens vastgelegde instructies en met gekalibreerde middelen
wordt uitgevoerd. De daadwerkelijke monsteranalyses van lood-2Í.0 en polonium-
210 vindt plaats in laboratoria van de Nuclear Research and consultancy Group in
Petten en socorEC (voorheen ESG) in het Verenigd Koninkrijk. Deze analyses en
betrokken laboratoria zijn buiten de reikwijdte van de inspectie gelaten. Na de
toelichting en het beantwoorden van de openstaande vragen hebben de
inspecteurs van de ANVS geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de
controle van Tata Steel op emissie van radioactieve stoffen tekort schiet en dat er
geen sprake is van ongeoorloofde emissies van lood-210 en polonium-210. Er is
dus geen sprake van overtreding van bepalingen uit de Kernenergiewet en
kernenerg iewetve rgu nning.


Conclusie
Uit inspectie is gebleken dat Tata Steel lJmuiden zich houdt aan de bepalingen uit
de Kernenergiewet en de voorschriften van haar kernenergiewetvergunning met
kenmerk 20L3/o678-05. uw verzoek van 4 januari 2021 om handhavend op te
treden tegen Tata Steel wordt daarom afgewezen,


Overige
voor nadere informatie kunt u voor wat betreft juridische informatie contact
opnemen met de heer mr J. van Meggelen van de ANVS, Voor technisch
inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde
behandelaar.


Autorateat Nucleaare
velllgheid en
StÍelingsbescherming
ANVS
stralingstoepasslngen
Toezicht en Handhaving


Zaaknummer
ANVS- PP-202 1/0078689


8deÍnumm€r
ANVS-202 V5792


Pagina 3 van 4







Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:. Inspectie sociale Zaken en werkgelegenheid, team kernenergiewetzaken,. Tata Steel lJmuiden B,V


Hoogachtend,


DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,


Autoritêit NucleaiÍe
V€illgheld €n
Strallngsbêscherming
ANVS
Stralingstoepasslngen
Toezicht en Handhavlng


zaaknumm€r
ANVS-PP-2021/0078689


BÍlefnumm€r
ANVS-2021/5792


k"ta-f
Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd


Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire VeÍligheid en
stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2s0o BA Den Haag.


Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.


Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indíener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.


Voorlopi ge voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden bij de
voorzÍenlngenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschríft te worden overlegd. Als
burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van
de Raad van State indienen (httos:/ldiqltêalloket raadvanstËte.nl/). Hiervoor dient
u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorzÍening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de
hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van state,
telefoon O7O 426 4426.
Ik wijs u erop dat noch het indienen van een bezwaarschrift, noch het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening de werking van dit besluit schorst.
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/lEC 17Q25.2O17
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-2021tot01-10-2022 Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


Locatie(s) waar activiteiten onder accred itatie worden uitgevoerd


Hoofdkantoor


Wenckebachstraat 1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Locatie Afkorting


Locatie


IJ


Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,


mr. J.A.W.M. de Haas


Wenckebachstraat '1, gebouw 4D.08
1951 JZ
lJmuiden
Nederland


Nr


a.


1 lndiên wordt veruezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RVA-BR01O liist.
lndien geen datum of veÍsienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.


IJ


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2ggg (Naw'ota5):


betrekking hebbend op protocol 2001 (NAw-or35-í)


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. Vreeker, dhr. J.C.B. Koomen)


Materiaal of
product


Verrichting / Onderzoeksmethode 1 lntern referentienummer


Grond en
grondwater


Het plaatsen van handboringen en
peilbuizen ten behoeve van het nemen
van grond en grondwatermonsters t.b.v
organische en anorganische analyses


BV-01, BV-02, BV-03, BM-o'1,
BA-03
NEN 5104, NEN 5706, NPR 5741, NEN
5742, NEN 5743 en NEN 5766
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: L595


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-2021 tot01-10-2022 Vervangt bijlage d.d.: 14-10-2020


Nr. Locatie


b. IJ


IJc.


Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 (NAw-oí35).


betrekking hebbend op protocol 2002 (NAw'oí35-2)


(heeft betrekking op dhr. D. Koelemeij, dhr. H.J. Vreeker, dhr. J.C.B. Koomen)


Monsterneming ten behoeve van microbiologische bepalingen


Monsterneming


Grondwater Het nemen van grondwatermonsters BM-02, BM-03, BA-04 en BA-05
NEN 5744


Doucheruimten,
watertappunten,
proceswater en
koelwater (Matrix
AenB)


Het nemen van monsters ten behoeve
van Legionella onderzoek (de
bijbehorende test wordt structureel door
een ander geaccrediteerd laboratorium
uitgevoerd)


WM-04
NEN-EN-|SO 11731
NEN.EN-ISO 19458


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan dioxinen en
furanen en polycyclische aromatisch
koolwaterstoffen ; gekoelde lans methode
(de bijbehorende tekst wordt structureel
door een ander geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd)


LE-10
NEN.EN í948.1
NEN-EN 1948-4


d


Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's


Gluster: Natchemisch en/of stofgebonden


IJ


IJ


IJ


IJ


e.


Í


s


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan
zwaveloxyden (SO*), waterstofsulfide
(HzS), chloride (Cl), Fluoride (F) en
ammoniak (NHs); gaswassing.


LE-04
SO*: NEN-EN 14791
H2S: eigen methode
Cl: NEN-EN 191 1


F: NEN-ISO 15713
NH:: NEN 2826


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte aan kwik (Hg);
gaswassing en/of stofafuangst.


LE-04
NEN.EN 13211


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het nemen van monsters voor het
bepalen van het gehalte zware metalen:
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Tlen
V; gaswassing en/of stofafuangst.


LE-04
NEN.EN í4385
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 11025:2017
Registratienummer: LSgs


van Tata Steel Strip Products lJmuiden B.V.
Health, Safety & Environment Monitoring


Deze bijlage is geldig van: 04-01-2021tot01-10-2022 Vervangt bijlage d.d.: í4-i0-2020


LocatieNr.


Emissiemetingen


Materiaalof
product


Verrichting / Onderzoeksmethode í lntern referentienummer


3.


1


2.


4.


5.


Cluster: Fysische parameters


Cluster: Stofgebonden


Cluster: Gasvorm ig (an)organisch


IJ


IJ


IJ


IJ


IJ


IJ


6.


7 IJ


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van de
afgaskarakteristieken : debiet;
drukverschilmetin g, thermokoppel/pt1 00


LE-Oí
tso 10780
NEN-EN tSO 16911-1


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
waterdamp (in leidingen); gravimetrie


LE-01'
NEN-EN 14790


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan stof;
gravimetrie
(inclusief bijbehorende monstername)


LE-02
NEN-EN 13284-1
NEN-tSO 9096


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan
stikstofoxiden (NOx) en zuurstof (Oz);
chemoluminescentie en paramagnetisme
(inclusief bijbehorende monstername)


LE-03
NEN-EN 14792
NEN-EN 14789


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CO,
COz; NDIR (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-EN 15058
NEN-|SO í2039


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan SOz;
NDUV (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-tSO 7935


Geëmitteerde
lucht, rook-,
proces- en
uitlaatgassen


Het bepalen van het gehalte aan CxHy;
FID (inclusief bijbehorende
monstername)


LE-03
NEN-EN 12619
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nooit acceptabel maar gegeven de omstandigheden volstrekt onacceptabel.

De ANVS die in deze fase nog steeds een willige windvaan is van de Tata Steel lobby …..Dat moet
dan wel het topje van de ijsberg zijn.

Mag ik u alle 3 vragen om met een reactie te komen. Een ANVS die jokt over kernafval is niet ok.

Mag ik van u per ommegaande vernemen?

Hartelijke groet,

Namens het consortium van Stichtingen

Click to Download
Bijlage 03. Handhavingsverzoek provincie NH inz. ISO

certificering d.d. 3 december 2020.PDF
0 bytes

Click to Download
Bijlage 21. Klacht UKAS.PDF

0 bytes

Click to Download
2021-08-18 Beroepschrift inzake handhavingsverzoek

ISO certificering.PDF
0 bytes

Click to Download
Aanzegging Tata Steel provincie NH inz. ISO

certificering.PDF
0 bytes

Click to Download
Br van Omgevingsdienst NZKG aan Directie Tata Steel

d.d. 30 augustus 2021 inzake voortgang
hercertificering ISO 14001.PDF

0 bytes

Click to Download
20210901C draft Litigation plan re Tata and Dutch

(lower) goverment).DOCX
0 bytes

10.2e

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icloud.com%2Fattachment%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fcvws.icloud-content.com%252FB%252FAb90krYUB3mT0eIY6ayZR0hvM8-lAVPsMOPN1i_815-WFkvD9DlKwIcX%252F%2524%257Bf%257D%253Fo%253DAhnsd2XPsIJ3ghenMExiA7TnQe3jbTzR1MtvblIM-Th_%2526v%253D1%2526x%253D3%2526a%253DCAogqmOPoiod_1h6Dr8a0WEcUr3iSfMUe4Hq8CRIySGwmGQSdhDzsN2mvC8Y88DY-sUvIgEAKgkC6AMA_1s-iwRSBG8zz6VaBErAhxdqJfQXByqZvxUDO0Ei3a0kNE_jRTgltk5JcmQWLNp2-qSk6mkqVNpyJbW9fBNmm0vMNe8RlbHSUxa8cCBIB8bJBo6RZgiv9PtkLiEv7FE%2526e%253D1633687052%2526fl%253D%2526r%253DDC6231F5-3E37-494B-B70C-72D5D3348019-1%2526k%253D%2524%257Buk%257D%2526ckc%253Dcom.apple.largeattachment%2526ckz%253DEAEB63AE-0CE7-4CF8-A2EF-F73C061EB2DB%2526p%253D41%2526s%253DoSeX-ppsXLhFlLfNcrHk0tQnY0Y%26uk%3D3pGDZONjM_ctnjJ4Ll6UzA%26f%3DBijlage%252003.%2520Handhavingsverzoek%2520provincie%2520NH%2520inz.%2520ISO%2520certificering%2520d.d.%25203%2520december%25202020.PDF%26sz%3D830436&data=04%7C01%7Cj.dejong%40nedamcocapital.com%7Cbe34b72f0ceb4f77f06a08d972cf92fb%7Cc991ef08627c45c78354c96520efbd08%7C0%7C0%7C637667059203565582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sG5cQnQZN8XgVH1eDHxKe4k5jbSO3sMAVL9PC4%2Bc%2BLU%3D&reserved=0
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 14:58
Aan: ) 

- DGMI
Onderwerp: Voorbereiding overleg minister Blok, as van Weyenberg, Olthof en Tata Steel 15 september

Beste   en   

Woensdag 15 september is het overleg tussen minister Blok, stas van Weyenberg, Olthof en Hans v.d. Berg. 
Maandag 13 september ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) en dinsdag 14 september spreken in ieder geval Jeroen 
en Steven elkaar. Het lijkt me goed dat wij voor het ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) van 13 september een 
voorstel doen. Dan is er de 13de iets te bespreken. Hieronder mijn aanzet, met kort doel en toelichting.  

Hebben jullie aanvullingen of een hele andere insteek?  

1. Voorstel en kennismaking
2. Terugblik op commissiedebat 9 september
3. Roadmap+ en maatregelen die Tata Steel neemt om uitstoot en gevolgen omgeving te beperken: Als

gezamenlijke overheden kunnen we Tata Steel aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
om zo snel mogelijk maatregelen te nemen (volgens mij is dat voor stas van Weyenberg ook een doel van
het gesprek).

4. Tussenrapportage Roland Berger: Beide routes naar een duurzaam Tata Steel zijn “technisch haalbaar”. Het
rapport is nog niet af, verschillende onderdelen worden nog onderzocht. De overheden kunnen aan Tata
Steel de vraag stellen op welke variant zij willen koersen op basis van de tussenrapportage (daar komt geen
variant 1 of variant 2 als antwoord uit. Dit is vooral een kans voor Tata Steel om aan te geven wat er volgens
hen nodig is om de DRI/EAF route mogelijk te maken. In termen van infrastructuur en financiën. EZK kan
daar weer op reageren).

5. Bewoners en de omgeving: De sfeer en discussie in en met de Omgeving van Tata Steel is verhard en
gepolariseerd en het vertrouwen in de overheden en Tata Steel staan onder druk. De grote media aandacht,
de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn
hier de duidelijkste uitingen van. Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en andere
belangenorganisaties een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan met elkaar. In het programma
Tata Steel 2020 – 2050 is hiervoor het “Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige uitwerking en
concretisering nodig. Het is lastig om vooraf precies te definiëren waar zo een overleg precies over moet
gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn. Sterker nog: Deelnemers, doelen en randvoorwaarden
kunnen in het begin van een dergelijk overleg een onderhandeling en discussie op zich zijn. Er gaat tijd
overheen voordat een dergelijk overleg functioneert en een vastere vorm krijgt. In overleg 15 september
kan worden uitgesproken dat er in principe bereidheid is om mee te doen aan een dergelijk overleg. Dit is
vaker aan de orde geweest, maar nog niet met de Rijksoverheid. We kunnen denk ik beginnen met een
onderwerp dat (enigszins) concreet te maken is, namelijk de monitoring van emissies door Tata Steel en de
effecten van de Roadmap+. Net ook aan de orde in het commissiedebat. Hoe doe je dat op een goede
manier en wie moet dat doen? Wat is er al op dit vlak en waar zitten dan de ervaren gebreken? In het
overleg van 15 september kan worden besproken of hier draagvlak voor is vanuit overheden en Tata Steel.

Ter toelichting vanuit mijn kant waarom ik aan dit onderwerp denk om mee te beginnen (vooral voor jullie, hoeft 
niet mee voor de13de of 15de): 

o Het is door bewonersorganisaties naar voren gebracht in discussie en standpunt om “zelf metingen
te doen”.
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o Beleid voor een gezondere leefomgeving in relatie tot Tata Steel komt uiteindelijk neer op het
beperken van emissies van Tata Steel, die moeten minder. Om het succes van je beleid te monitoren
is het goed om hier zicht op te hebben.

o Wat, hoe en door wie er precies wordt gemeten is een onderwerp waar je met elkaar (bewoners,
overheden en Tata Steel) over kunt discussiëren. Het hangt er maar net vanaf wat je precies wilt
weten en met welk doel. En je moet het afbakenen, “alles” gaan meten is niet doelmatig. Er zijn ook
technische grenzen.

o Bewoners en overheden kunnen niet zo maar bij Tata Steel alles gaan na meten. Als toezichthouder
heb je daar een goede reden voor nodig, dat een bedrijf zelf meet en rapportages en gegevens
aanlevert is hoe het (nu eenmaal) wettelijk in elkaar zit. Die rapportages worden wel gecontroleerd
en steekproefsgewijs is er controle op de manier van meten. Tata Steel moet hier dus in hoge mate
aan mee willen werken en ook zelf aan de slag: Het zijn hun emissies en fabrieken en je moet die
taak ook niet over willen nemen. Echter: Mijn  verwachting is dat Tata Steel wel bereid is om hier
binnen bepaalde kaders aan mee te werken. Tata Steel heeft er immers belang bij om objectief en
onafhankelijk aan te kunnen tonen dat het echt beter wordt en dat de Roadmap+ effectief is.
Wanner het dan “objectief en onafhankelijk” is wel de vraag. Hangt ook af van aan wie je het vraagt.

o Ook in de RIVM notitie “Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor
gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel” van 3 september (dit gaat over de
“parallelle” studie van effecten gezondheid van de twee varianten die Roland Berger onderzoekt)
wordt geadviseerd een monitoringsprogramma op te zetten in termen van emissies (en depositie).
Ik ga er vanuit dat I&W hier op enige wijze invulling aan wil geven.

NB: Mocht overleg met bewoners om wat voor reden ook niet lukken dan is het volgens mij nog steeds een zinvolle 
exercitie.  

Hoor graag vandaag of morgen, stuurgroep is maandagochtend al vroeg (08:30). 

Groet, 

  

  
Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid

T  (023)   / 06‐  

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord‐
Holland.  
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)

Van: )
Verzonden: donderdag 9 september 2021 18:02
Aan: )
CC: )
Onderwerp: FW: Antwoord op de vraag schrappen CCS uit SDE++ bij Kamermeerderheid
Bijlagen: 201111_EZ_Technische Alternatieven CCS NL_vFinal.pdf; 

_future_of_steelmaking.pdf

In ieder geval alvast voor jullie. ik neem het op in nota. 

Gr  

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 16:02 
Aan:  @minezk.nl> 
Onderwerp: Antwoord op de vraag schrappen CCS uit SDE++ bij Kamermeerderheid 

Ha  

Ik heb antwoord op vraag 1: 
Als er, n.a.v. een ingediende motie, een Kamermeerderheid voor het schrappen van CCS uit de SDE++ is, dan 
wordt die motie dus aangenomen. Die motie komt die dan te liggen bij het Kabinet, die hem kan uitvoeren of 
verwerpen. Bij verwerpen zou een motivatie “staatsbelang” of “onuitvoerbaar” kunnen zijn. Reactie van de Kamer 
kan dan zijn dat een motie van wantrouwen wordt ingediend. 
Gezien de demissionaire status van het kabinet is verwerpen echter eigenlijk geen optie. Uitvoering van de motie 
kan dan door de Stas EZK-KE de Aanwijzingsregeling SDE++ te laten aanpassen door de CCS categorieën te 
schrappen. Dat zou kunnen leiden tot schadeclaims van bedrijven die reeds gestart zijn met voorbereidingen 
gezien deze regeling reeds op 9 juli gepubliceerd is. 

Groet, 
 

Van:  )  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:38 
Aan:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
CC: Langezaal, L. (Lisa) <L.Langezaal@minezk.nl> 
Onderwerp: Twee juridische vragen inzake SDE++ 

Dag , 

In de TOP-nabespreking van het CD Tata van zojuist is afgesproken dat we zoveel mogelijk al mogelijke moties 

(met onze reactie daarop)  in kaart willen brengen die volgende week donderdag bij het plenaire debat eventueel 

zouden kunnen worden ingediend. We willen de bewindslieden hierover informeren in de weekendtas van morgen. 

In dit verband zijn er twee juridische vragen in het kader van de SDE++. Dat zijn: 

1) Als er een Kamermeerderheid is voor het schrappen van CCS uit de SDE++ 2021, heeft die

Kamermeerderheid dan ook de mogelijkheid om dat schrappen daadwerkelijk te effectueren? Of is dat

juridisch onmogelijk?
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2

2) In het onderzoek van Zeef 2020 t.b.v. de SDE++ 2021 (zie bijlage Technische alternatieven) is op pagina

18/40 te lezen dat de implementatietijd van DRI lang is, minimaal 10 jaar. Mede op basis daarvan is besloten

dat DRI (noch enige andere techniek) niet op de zeef blijft liggen en zijn alle CCS‐subcategorieën open gezet

in de SDE++ 2021. In het voorlopige Roland Berger rapport (zie bijlage Roland Berger) is op pagina 12/16

echter te lezen dat de Technology Readiness van DRI juist hoog is, zelfs hoger dan CCS. De vraag is nu of,

met terugwerkende kracht, de zeef voor de SDE++ 2021 kan worden aangepast door CCS in de SDE++ 2021

uit te sluiten voor die bedrijven waarvoor DRI een alternatief is. Nu is DRI uitsluitend voor Tata een

alternatief. Als de zeef voor de SDE++ 2021 al kan worden aangepast, kan dat dan uitsluitend voor Tata

(door Tata uit te sluiten van deelname aan de SDE++ 2021 ) of moet dat dan voor een hele

subcategorie/diverse subcategorieën van CCS in de SDE++ 2021?

Zouden jullie dit kunnen toetsten bij de SDE++ juristen? (wil ik ook zelf direct doen, maar ik wil jullie niet 

passeren). Ik ben daarbij ook erg benieuwd naar jullie eigen mening hieromtrent. Lukt het, gezien de spoed, 

hier morgen in de loop van de dag op te reageren? 

Veel dank vast! 

Groet, 

 10.2e
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Disclaimer 

Guidehouse Netherlands B.V. geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van dit rapport 
en de verleende diensten.  
Guidehouse Netherlands B.V. stelt in dit rapport verwachtingen en scenario’s volgens
methoden en werkwijzen die van een goed consultant verwacht mogen worden en die in de 
markt gebruikelijk zijn. Guidehouse geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van het 
rapport en de verleende diensten, noch ten aanzien van de conclusies die uit dit rapport 
getrokken (kunnen) worden. Analyses en conclusies uit dit rapport zijn gebaseerd op 
aannames die Guidehouse Netherlands B.V. heeft gedaan en die betrekking hebben op 
economische groei, vraag, productie, etc. Deze aannames behoeven niet juist te zijn en zijn 
in ieder geval aan verandering onderhevig. Toekomstige getallen of resultaten kunnen 
significant afwijken van een verwachting of schatting waarop deze analyses zijn gebaseerd.  
De analyse vervat in dit rapport is (gedeeltelijk) gebaseerd op informatie die niet door 
Guidehouse is opgesteld, maar afkomstig is van anderen. Die informatie is niet door 
Guidehouse gecontroleerd. Guidehouse gaat ervan uit dat deze informatie betrouwbaar, juist 
en volledig is, maar Guidehouse garandeert niet dat dat in ieder opzicht voor deze informatie 
geldt.  
Afgaan op de inhoud, data, informatie, meningen en/of conclusies van dit rapport, komt geheel 
voor risico van EZK. Guidehouse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud 
van dit rapport, noch voor het gebruik van dit rapport door EZK.  
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Samenvatting

Samenvatting 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en met welke hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de industrie teruggedrongen dienen te worden tot 2030.1 De 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt bij aan het 
behalen van het klimaatakkoord door subsidie te verschaffen aan bedrijven en instellingen die 
hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen.2 Eén van de 
technologieën die mogelijk in de 2021 ronde van de SDE++ wordt gestimuleerd is de afvang 
en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).  
Het klimaatakkoord voorziet in een zeef op subsidies voor CCS. Het doel van de zeef is ervoor 
te zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd als er geen aantoonbare kosteneffectieve 
alternatieven zijn. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 
Navigant (nu: Guidehouse) in 2019 onderzoek gedaan naar welke technische maatregelen 
een alternatief kunnen zijn voor CCS.3 Dit jaar is gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren 
om te bepalen of bepaalde ontwikkelingen de overwegingen en conclusies van vorig jaar 
veranderen. 
Dit onderzoek richt zich uitdrukkelijk niet op hoe de zeef uitwerkt in de beoordeling van 
subsidieaanvragen onder de SDE++. Binnen de analogie van de zeef geeft de studie aan 
welke factoren de gaten in de zeef kunnen beïnvloeden, maar schrijft niet voor hoe groot de 
gaten in de zeef precies moeten zijn. 
Een eerste evaluatie van een longlist technische maatregelen resulteert in selectie van acht 
technologieën voor verder onderzoek. Nadere analyse van geselecteerde maatregelen laat 
zien dat sommigen een mogelijk alternatief voor CCS kunnen vormen, maar niet zonder 
risico’s: 

• Efficiëntere staalproductie: groot potentieel tot emissiereductie maar langere weg
tot realisatie dan CCS;

• Industriële restwarmte: snel implementeerbare en betrouwbare technologie maar
een lagere CO2-reductie dan CCS;

• Procesintensificatie: geen alternatieven geïdentificeerd maar mogelijk aanvullend
onderzoek nodig omdat de evaluatie sterk afhankelijk is van de
procesintensificatietechniek en lokale toepassing;

• Stoomrecompressie: snel implementeerbare en betrouwbare technologie maar een
lagere CO2-reductie dan CCS;

• CCU in chemicaliën: de meest schaalbare technologieën zijn nog niet voldoende
ontwikkeld om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien;

1 Klimaatakkoord, 2019  
2 “Aanvragen Stimulering Duurzame Energietransitie”, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde  
3 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019. Navigant is nu onderdeel van Guidehouse. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde
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• Directe toepassing van CO2: betrouwbare en bewezen technologie die snel
geïmplementeerd kan worden maar er blijven onzekerheden rond klimaateffectiviteit
ten opzichte van CCS, mede doordat directe toepassing in broeikassen
seizoensgebonden is;

• Biomassa als feedstock: technologieën met CO2-reductiepotentieel vergelijkbaar
met CCS zijn onvoldoende ontwikkeld;

• Biomassa voor warmte: betrouwbare en haalbare technologie met hoge CO2-
reductie maar met risico’s rond publieke acceptatie.

De directe toepassing van CO2 en biomassa voor warmte lijken een mogelijk alternatief te 
kunnen zijn voor CCS. Directe toepassing van CO2 is direct implementeerbaar, maar er blijven 
bezwaren rondom klimaateffectiviteit. Ook is een zeer schaalbare toepassing, glastuinbouw, 
seizoensgebonden wat betekent dat de afgevangen CO2 niet het hele jaar door gebruikt kan 
worden. Biomassa wordt al geruime tijd in Nederland ingezet voor warmte, bijvoorbeeld in 
energieproductie, stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling en is relevant voor 
bronnen waarop CCS kan worden toegepast. Echter, uitdagingen zitten in de risicoperceptie 
van de beschikbaarheid van biomassa en het publieke debat rondom de inzet van biomassa. 

Sommige van de hierboven genoemde categorieën van maatregelen zijn sterk heterogeen, 
zoals procesintensificatie of efficiëntere staalproductie. Hierom is het goed om in volgende 
iteraties van de zeef op een hoger detailniveau naar deze maatregelen te kijken.
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Achtergrond 

1. CCS zal alleen worden gesubsidieerd als er geen aantoonbare
kosteneffectieve alternatieven zijn

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe en met welke hoeveelheid 
broeikasgasemissies in de industrie teruggedrongen dienen te worden tot 2030.4 De 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt bij aan het 
behalen van het klimaatakkoord door subsidie te verschaffen aan bedrijven en instellingen die 
hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerence technieken toepassen.5  
Eén van de technologieën die met de SDE++ wordt gestimuleerd is de afvang en opslag van 
CO2, ook wel bekend als Carbon Capture and Storage (CCS). In het Klimaatakkoord is 
afgesproken om de subsidiëring van CCS te beperken door het hanteren van een plafond, 
een horizon en een zeef: 

• Plafond: het plafond geeft de maximale jaarlijkse CO2-reductie met CCS aan die wordt
gesubsidieerd;

• Horizon: de horizon geeft de maximale termijn weer waarover CCS wordt
gesubsidieerd;

• Zeef: de zeef zorgt ervoor dat CCS alleen wordt gesubsidieerd op die plekken waar er
geen aantoonbare kosteneffectieve alternatieve maatregelen zijn.

Op basis van onafhankelijk advies zal hieraan jaarlijks invulling worden gegeven.4 In opdracht 
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Navigant (nu: Guidehouse) 
in 2019 onderzoek gedaan naar technologieën die als alternatief kunnen dienen voor CCS.6  
Dit jaar is gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren. Zijn er ontwikkelingen geweest die 
de overwegingen en conclusies van vorig jaar veranderen? 
Om deze vraag te beantwoorden heeft Guidehouse gebruik gemaakt van een 
literatuuronderzoek en kostenanalyse om de technische alternatieven in kaart te brengen en 
te beoordelen met de in 2019 vastgestelde criteria.6 De methodologie wordt beschreven in 
Appendix A.  
Daarnaast zijn experts geraadpleegd, deels aangewezen door belanghebbenden uit industrie 
en maatschappelijke organisaties. De volgende experts zijn onder andere geraadpleegd: 

• Robert Koelemeijer (PBL)

• Ton van Dril (TNO)

• Prof. Machiel Mulder (Rijksuniversiteit Groningen)
De eerste twee personen waren alleen betrokken in het verifiëren van de voorselectie. De 
auteurs zijn alle reviewers dankbaar voor hun constructieve inbreng. Alle bevindingen in dit 
rapport komen voor rekening van de auteurs. 
Dit onderzoek richt zich op het evalueren van mogelijke alternatieven voor CCS. Dit onderzoek 
beoogt niet om CCS of de subsidie-intensiteit voor CCS evalueren. Hiervoor is immers de 
SDE++, inclusief publieke consultatie, de beproefde manier van werken.  

4 Klimaatakkoord, 2019  
5 “Aanvragen Stimulering Duurzame Energietransitie”, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde  
6 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energietransitie/aanvragen-sde


Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland 

4 

Inventarisatie

2. Eerste evaluatie van longlist technische maatregelen resulteert in
selectie van acht technologieën voor verder onderzoek

Samenvatting 
Er zijn 26 maatregelen geïdentificeerd die een alternatief kunnen zijn voor CCS, verspreid 
over zes categorieën: energie-efficiëntie, elektrificatie, CCU, feedstocks, duurzame energie 
en resource efficiency. Aan de hand van drie criteria (vergelijkbare omvang met, 
kostenniveau als en snelheid van implementatie als CCS) is deze lijst gereduceerd tot acht 
maatregelen die in het volgende hoofdstuk verder worden onderzocht. Dit betreft: 

- Efficiëntere staalproductie
- Industriële restwarmte
- Procesintensificatie
- Stoomrecompressie

- CCU in chemicaliën
- Directe toepassing van CO2

- Biomassa als feedstock
- Biomassa voor warmte

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voorselectie van technische alternatieven voor CCS 
die de industrie kan gebruiken om directe CO2-emissies terug te dringen. In deze analyse 
worden alternatieven voor CCS individueel bekeken, en geen combinaties van verschillende 
maatregelen. Wel worden stapelingen van gelijksoortige maatregelen meegenomen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte op meerdere punten van een fabriek om 
emissiereductie te leveren op een centrale warmtebron. De geïnventariseerde technologieën 
zijn beschreven in Appendix B. 
Tabel 1 geeft de beoordeling van technische alternatieven weer op drie criteria: een 
vergelijkbare omvang met, kostenniveau als en snelheid van implementatie als CCS. Deze 
criteria staan in detail beschreven in Appendix A. In deze voorselectie worden alternatieve 
maatregelen op een conservatieve wijze beoordeelt, dat wil zeggen dat er een ruime 
interpretatie wordt gehanteerd en bij twijfel een alternatief doorgaat. Dit vindt plaats om te 
voorkomen dat er in de voorselectie alternatieven onterecht sneuvelen. Bij elk alternatief 
worden de overwegingen bij de beoordeling gegeven. Het kostenniveau wordt vastgesteld 
aan de hand van Tabel 7 in Appendix C. De maatregelen gemarkeerd in groen in Tabel 1 zijn 
hierbij de alternatieven die door de voorselectie komen en verder zullen worden geëvalueerd. 
Deze alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van literatuuronderzoek en met input van 
technische experts. 

Tabel 1. Beoordeling technische alternatieven ten behoeve van voorselectie 
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Energie-
efficiëntie 

Efficiënte 
droogtechnieken 

Efficiëntere droogtechnieken 
zijn al een beschikbare 
technologie. Deze worden 
voornamelijk gebruikt in de 
voedingsindustrie. Hier is 
echter de schaal te klein om op 

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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kortere termijn CCS toe te 
passen. Droogtechnieken zijn 
daarmee geen alternatief voor 
CCS. 

Efficiënte 
scheidingstechnieken 

In de chemie is de 
energievoorziening van 
scheidingstechnieken 
(destillatie) sterk geïntegreerd. 
Het effect van toepassing van 
bijvoorbeeld membranen op 
het fossiele energiegebruik is 
daarmee afhankelijk van de 
lokale situatie. De CO2-bron die 
beïnvloed wordt is die van 
verbrandingsgassen. Vaak 
gaat het om meerdere kleinere 
bronnen, minder of niet 
geschikt voor CCS. 

nee ja ja nee 

Efficiënte 
staalproductie 

Het HIsarna proces wordt niet 
op grote schaal verwacht op 
korte termijn in Nederland. De 
hoge concentratie CO2 in het 
procesgas maakt CO2 afvang 
mogelijk goedkoper, in plaats 
van dat het een alternatief 
vormt. Er zijn ook andere 
vormen van efficiëntere 
staalproductie, waarvan 
sommigen binnen vijf jaar 
kunnen worden 
geïmplementeerd. 

ja ja ja ja 

Industriële 
restwarmte 

Ondervuring kan worden 
voorkomen door restwarmte te 
gebruiken, maar de lokale 
situatie bepaalt de potentie en 
de kosten. Industriële 
restwarmte kan mogelijk een 
alternatief zijn voor CCS. 

ja ja ja ja 

Procesintensificatie 

In enkele gevallen kan 
procesintensificatie de CO2-
bron beïnvloeden die ook 
geschikt is voor CCS. 

ja ja ja ja 

Overige energie-
efficiëntie 

In het algemeen leveren 
overige industriële energie-
efficiënte maatregelen vaak 
onvoldoende emissiereductie 
op om de inzet van CCS te 
significant te beïnvloeden.  

nee ja ja nee 
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Categorie Maatregel Overwegingen 
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Elektrificatie 

Elektro-fornuis (voor 
kraakprocessen) 

Op dit moment worden er 
gasgestookte fornuizen 
gebruikt voor warmteproductie 
in krakers. Vervanging van 
deze fornuizen door elektrische 
fornuizen zou de CO2-bron 
sterk beïnvloeden of zelfs 
wegnemen. Op dit moment is 
de technologie nog in 
ontwikkeling, duur en niet 
binnen vijf jaar beschikbaar. 

ja nee nee nee 

Elektrische boiler 

Elektrische boilers kunnen 
aardgasgestookte boilers 
vervangen en zijn al 
beschikbaar. Dit kan in 
sommige gevallen concurreren 
op prijs met CCS. De schaal 
van deze boilers is te klein om 
te geschikt te zijn voor CCS.  

nee nee ja nee 

Elektrische glasoven 

Elektrische glasovens zijn 
beschikbaar en de kosten 
hiervan zijn mogelijk 
concurrerend met CCS. Deze 
CO2-bronnen zijn echter te 
klein voor CCS. 

nee ja ja nee 

Warmtepomp 

Huidige warmtepompen zijn 
vooral inzetbaar in het lage 
temperatuurgebied (tot 140 
graden Celsius), waardoor ze 
geen concurrentie vormen voor 
CCS. Er zijn ook 
warmtepompen in ontwikkeling 
die tot veel hogere 
temperaturen komen, maar die 
zijn niet beschikbaar binnen vijf 
jaar. Warmtepompen kunnen 
ook worden ingezet in 
combinatie met industriële 
restwarmte. 

nee/ja ja ja/nee nee 

Stoomrecompressie 

Stoomcompressie wordt vooral 
toegepast in de zuivel en 
petrochemie, waar het zorgt 
voor een lager energieverbruik. 
Als de omvang groot genoeg is, 
kan het CO2-bronnen 
beïnvloeden die ook geschikt 
zijn voor CCS. 

ja ja ja ja 

Elektrisch verwarmen 
(inductie, microgolf, 
infrarood) 

Elektrische 
verwarmtechnologieën zijn 
beschikbaar tegen kosten 
vergelijkbaar met of lager dan 
CCS. Dit wordt voornamelijk 

nee ja ja nee 
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toegepast in de 
voedselindustrie. Echter, de 
CO2-bronnen die hierdoor 
vermeden worden zijn door 
hun beperkte omvang 
ongeschikt voor CCS. 

Indirecte 
elektrificatie: inzet 
groene waterstof voor 
verwarming 

Groene waterstof is nu nog 
duur door de hoge 
elektriciteitsprijs in combinatie 
met een te hoge emissiefactor, 
ofwel lage emissiereductie. 
Hoewel dit in de toekomst kan 
veranderen en veel potentie 
lijkt te hebben, is de inzet van 
groene waterstof inzet voor 
verwarming in bijvoorbeeld 
industriële processen 
vooralsnog te duur. 

ja nee ja nee 

CCU 

CO₂-mineralisatie 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. De 
schaal van deze toepassingen 
wordt begrensd door 
beschikbaarheid van bepaalde 
afvalstromen (bodemas, 
vliegas, etc.). Een typische 
mineralisatiefabriek gebruikt 
tientallen kilotonnen CO2 per 
jaar en staat CCS daarmee niet 
in de weg.  

nee ja ja nee 

Brandstoffen 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. 
Afgevangen CO2 kan worden 
gecombineerd met waterstof 
om synthetische brandstoffen 
te produceren. Deze 
processen vereisen echter veel 
energie. De technologie voor 
het maken van brandstoffen is 
niet binnen vijf jaar 
beschikbaar en biedt geen 
kostenefficiënt alternatief. 

ja nee nee nee 

Chemicaliën 
Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 

ja ja ja ja 
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sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. Er 
bestaan relatief goedkope, 
schaalbare en volwassen 
routes, maar de vraag is of de 
combinatie al bestaat. 

Directe toepassing 

Een CO2 molecuul kan ofwel 
voor CCS worden gebruikt dan 
wel voor CCU. Daarmee hoeft 
het een het ander niet uit te 
sluiten; CCS kan een 
overgangstechnologie zijn. Er 
zijn veel directe toepassingen. 
Een van de meest schaalbare 
is directe toepassing in 
broeikassen. 

ja ja ja ja 

Feedstocks 

Productie groene 
waterstof 

De inzet van groene waterstof 
als feedstock kan mogelijk een 
alternatief vormen op CCS op 
bijvoorbeeld steam methane
reformers, maar is voorlopig 
nog te duur door de hoge 
elektriciteitsprijs in combinatie 
met een te hoge emissiefactor. 

ja nee ja nee 

Biomassa 

De inzet van biomassa, zoals 
bionafta of bio-ethanol als 
feedstock, in raffinage of 
krakers zorgt ervoor dat de 
afgassen die vaak ingezet 
worden voor ondervuring, 
biogeen worden. Maar dit sluit 
technisch gezien CCS niet uit; 
biogene CO2 en CCS zorgen 
voor CO2 verwijdering. Echter, 
deze zogeheten negatieve 
emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende 
verwaard worden, waardoor in 
de praktijk een bedrijf slechts 
één van beide maatregelen zal 
nemen. 

ja ja ja ja 

Duurzame 
energie 

Zon-PV en 
windenergie 

Duurzame elektriciteit kan de 
inzet van WKK’s verdringen, 
wanneer er andere 
warmtebronnen worden 
gezocht. De vervanging van 
warmte bepaalt of er een 
alternatief voor CCS bestaat en 
wordt gedekt door andere hier 
beschreven technologieën. Dit 
maakt Zon-PV en windenergie 
op zich geen wezenlijk 
alternatief voor CCS. 

nee ja ja nee 
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Geothermie 

Conventionele geothermie is 
vooral inzetbaar in het lage 
temperatuur gebied (tot 130 
graden Celcius), waardoor het 
geen CO2-bronnen weg kan 
nemen die qua omvang 
geschikt zijn voor CCS. 
Ultradiepe geothermie kan 
hogere temperatuur leveren 
maar de technische 
haalbaarheid in Nederland is 
nog onvoldoende aangetoond. 

nee/ja ja ja/nee nee 

Zonthermie 

Warmte uit zonthermie kan 
bestaande fossiele verwarming 
wegnemen. Er zijn al 
uitgevoerde en opererende 
projecten in zonthermie. 
Echter, de temperatuur die 
zonthermie kan bereiken is te 
laag waardoor het geen CO2-
bronnen weg kan nemen die 
qua omvang geschikt zijn voor 
CCS. 

nee nee ja nee 

Biomassa 
(biomassaketel, 
biogasfornuis, 
biogasketel) 

Biomassa en CCS gaan goed 
samen, wat resulteert in 
negatieve emissies. CCS mag 
dus de inzet van biomassa niet 
uitsluiten maar ook niet 
andersom. Echter, negatieve 
emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende 
verwaard worden, waardoor in 
de praktijk een bedrijf slechts 
één van beide maatregelen zal 
nemen. 

ja ja ja ja 

Resource 
efficiency 

Mechanische 
recycling chemie 

Recycling zal vooral de 
downstream processen 
beïnvloeden. Recycling kan 
wel zorgen voor een lagere 
doorzet en dus voor minder 
CO2, maar dat is een secundair 
en langere termijneffect dat 
hier niet in beschouwing wordt 
genomen. 

nee ja ja nee 

Chemische recycling 
chemie 

Recycling zal vooral de 
downstream processen 
beïnvloeden. Recycling kan 
wel zorgen voor een lagere 
doorzet en dus voor minder 
CO2, maar dat is een secundair 
en langere termijneffect dat 
hier niet in beschouwing wordt 
genomen. 

nee ja ja nee 



Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland 

10 

Categorie Maatregel Overwegingen 

Be
ïn

vl
oe

d 
de

 
CO

2 b
ro

n 
op

 
ze

lfd
e 

sc
ha

al
 a

ls
 

CC
S?

 

Ko
st

en
 v

er
ge

lij
k-

ba
ar

 m
et

 o
f l

ag
er

 
da

n 
CC

S?
Im

pl
em

en
ta

tie
tij

d 
ko

rt
er

 o
f g

el
ijk

 
aa

n 
CC

S?
Ve

rd
er

 
ui

tz
oe

ke
n?

 

Waterstof productie 
uit afval 

Waterstofproductie uit afval 
kan bestaande 
waterstofproductie van 
bijvoorbeeld steam methane
reformers vervangen. De 
verwachting is niet dat deze 
schaal binnen vijf jaar te 
bereiken is. 

ja ? nee nee 
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Verder onderzoek 

3. Nadere analyse van geselecteerde maatregelen ziet kansen in
sommige technologieën en risico’s voor anderen

Dit hoofdstuk beschrijft de evaluatie van acht maatregelen voor CCS die zijn overgebleven na 
voorselectie in het vorige hoofdstuk. Deze maatregelen worden geëvalueerd aan de hand van 
zeven criteria, die zijn beschreven in Appendix A. Sectie 3.1 geeft een overzicht van de 
evaluatie van de verschillende technologieën en toont de gemeten kosteneffectiviteit per 
technologie. De vervolgsecties geven een dieper inzicht in elk van de geëvalueerde 
technologieën. 
De volgende acht technologieën worden in dit hoofdstuk geëvalueerd: 

- Efficiëntere staalproductie
- Industriële restwarmte
- Procesintensificatie
- Stoomrecompressie

- CCU in chemicaliën
- Directe toepassing van CO2

- Biomassa als feedstock
- Biomassa voor warmte

3.1 De acht technologieën zijn geëvalueerd op zeven criteria 

Tabel 2 geeft een overzicht van de bevindingen per maatregel voor elk van de zeven criteria. 
In deze analyse worden alleen individuele maatregelen bekeken; combinaties van 
maatregelen worden buiten beschouwing gelaten. Wel worden stapelingen van gelijksoortige 
maatregelen meegenomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte op meerdere 
punten van een fabriek om emissiereductie te leveren op een centrale warmtebron. 
Voor elk van de acht technologieën is ook de kosteneffectiviteit (vermijdingskosten) 
uitgerekend. Deze kosteneffectiviteit geeft de kosten weer per vermeden ton CO2. Ter 
referentie zijn ook de subsidie-intensiteitsbedragen voor CCS zoals gepresenteerd in het 
SDE++ conceptadvies 2021 door PBL opgenomen.  
De bandbreedte van kosteneffectiviteit van deze maatregelen en van CCS is te vinden in 
Figuur 1 en is ingeschat op basis van de parameters voor lage, gemiddelde en hoge waarden 
uit Tabel 5 in Appendix A. Het betreft hier de kosten die door een bedrijf gemaakt moeten 
worden.7 De indirecte CO2-effecten buiten de poort van het bedrijf door het gebruik van 
elektriciteit zijn hierbij meegenomen. Procesintensificatie is niet doorgerekend omdat dit een 
heterogene categorie betreft en de kosten erg bedrijfsspecifiek zijn. Daarnaast zijn 
alternatieve routes voor staalproductie niet doorgerekend omdat dit ook een heterogene groep 
betreft en de verwachting voor HIsarna is dat implementatie veel meer dan vijf jaar gaat vergen 
(zie sectie 3.2). In tegenstelling tot de eerste evaluatie van technologieën (Hoofdstuk 2) is uit 
deze verdiepingsslag gebleken dat biomassa als feedstock voorlopig veel duurder blijft dan 
CCS. Hierbij is de productie van etheen uit bio-ethanol als maatstaf genomen. In sectie 3.8 
worden verdere overwegingen van biomassa als feedstock gepresenteerd aan de hand van 
de zeven criteria. 

7 De overweging hierbij is dat een bedrijf de afweging zal moeten maken tussen investeren in CCS of 
alternatieven daarop. 
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Figuur 1. Kosteneffectiviteit o.b.v. gevoeligheidsanalyse van voorgeselecteerde maatregelen 

Bron: Guidehouse analyse. De totale bandbreedte is een optelsom van exogene en endogene effecten. Parameters voor 

gevoeligheidsanalyse te vinden in Tabel 5 in Appendix A4. Bandbreedte voor CCS komt uit conceptadvies SDE++ 2021. Voor 

Chemicaliën (CCU) is de meest kosteneffectieve technologie (polyolenproductie) gebruikt voor de minimale waarde; aangegeven 

bandbreedte hier is indicatie voor een grotere groep technologieën die niet zijn doorgerekend. Procesintensificatie en alternatieve 

routes voor staalproductie zijn niet doorgerekend.
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Tabel 2. Overzicht van evaluatie van acht maatregelen aan de hand van zeven evaluatie criteria 
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3.2 Efficiëntere staalproductie: groot potentieel tot emissiereductie maar 
langere weg tot realisatie dan CCS 

Belangrijke alternatieven voor het Hoogovenproces zijn elektrisch staal, direct reduced iron 
(DRI) en smeltreductie. De laatste (in de vorm van HIsarna) is voor Tata Steel het meest 
concrete alternatief op dit moment. Een proeffabriek draait al een aantal jaar bij Tata Steel in 
IJmuiden en op dit moment vindt in India de volgende stap in de ontwikkeling plaats. HIsarna 
is een nieuw proces om ruwijzer te maken gebaseerd op de smeltreductietechnologie. In 
vergelijking met conventionele ijzerproductie (het hoogovenproces) kunnen cokesovens en 
sinterfabrieken worden vermeden. Een ander verschil met de conventionele route is dat 
HIsarna een gas produceert met een hoge concentratie CO2. Dit maakt HIsarna uitermate 
geschikt voor afvang van CO2. Het restgas bevat geen stikstof omdat HIsarna zuurstof in 
plaats van de lucht die gebruikt wordt in de hoogoven. 

Implementatietijd 

Lang: 10-30 jaar 

De alternatieven zoals hierboven beschreven 
vereisen een integrale visie op de staalproductie in 
IJmuiden. Realisatie hangt af van vele factoren, 
zoals de marktontwikkeling van staal en 
technologieontwikkelingen van bijvoorbeeld 
waterstof, DRI en HIsarna. 

Omvang CO2-reductie 

Hoog: kan CO2 volledig vermijden 

Op lange termijn (ca. 30 jaar) kunnen de 
alternatieve productieroutes een groot deel van de 
CO2 uitstoot wegnemen. In het geval van HIsarna 
kan dit ook aangevuld met CCS of CCU. 

Betrouwbaarheid 

Laag: technieken zijn in ontwikkeling 

DRI is een volwassen technologie, maar als er 
waterstof nodig is voor de productie is het nog niet 
kosteneffectief en onvoldoende bewezen. HIsarna 
kan ter aanvulling op CCS werken en zit CCS niet 
in de weg, maar is een onvolwassen technologie. 
Elektrisch staal is volwassen en competitief, maar 
aangezien het een wezenlijk ander proces is, zijn 
de totale kosten (versnelde afschrijving van huidige 
installatie en kosten van nieuwe investering) te 
hoog. 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: veel onzekerheid door variatie in 
ontwikkelstadia van technologieën 

Aangezien veel technologieën nog in een vroeg 
ontwikkelingsstadium zijn, kan er nog geen 
gefundeerde inschatting gemaakt worden van de 
kosten. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: onzekerheid in staalmarkt 

Er heerst grote onzekerheid over hoe de staalmarkt 
zich gaat ontwikkelen, wat het klimaat om te 
investeren moeilijk maakt. De kostprijs voor 
alternatieve staalproductie routes is sterk 
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afhankelijk van de ontwikkeling van de prijs voor 
staal en schroot, elektriciteit, groene waterstof en 
uitstoot van koolstof. 

Risicoperceptie 

Gemiddeld: technieken zijn in ontwikkeling 

Aangezien de technologieën nog in ontwikkeling 
zijn, kan er geen complete uitspraak over risico’s 
worden gedaan. 

Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen redenen geïdentificeerd die de 
haalbaarheid van efficiëntere staalproductie in 
Nederland beïnvloeden, zeker niet aangezien Tata 
hier in Nederland aan werkt.  

3.3 Industriële restwarmte: snel implementeerbare en betrouwbare technologie 
maar een lagere CO2-reductie dan CCS 

Deze categorie betreft het uitkoppelen van restwarmte uit hoge temperatuurprocessen om 
deze vervolgens te gebruiken voor het verwarmen van lagere temperatuurprocessen. Deze 
vorm van warmte-integratie gebeurt al veel, maar er is nog potentieel voor verdere toepassing. 
De warmte kan ook worden ingezet bij een andere fabriek of in een andere sector, bijvoorbeeld 
de gebouwde omgeving. In het eerste geval leidt dit wel tot een vermindering van de emissies 
van de sector industrie, in het tweede geval niet. 

Implementatietijd 

Kort: binnen één jaar 

Hergebruik van industriële restwarmte vindt op dit 
moment al plaats en kan technisch gezien op een 
nog grotere schaal plaatsvinden. 

Omvang CO2-reductie 

Laag: laag additioneel potentieel t.o.v. CCS 

Het hergebruik van restwarmte zorgt voor een 
lagere behoefte voor warmteopwekking elders in 
het fabrieksproces. Dit resulteert in een grote CO2-
reductie in de bron waarop anders CCS zou 
worden toegepast. Echter, is al veel warmte-
integratie gedaan. Hierdoor zal de omvang van de 
CO2-reductie van wat nog rest aan industriële 
restwarmte te laag zijn om CCS in de weg te zitten. 

Betrouwbaarheid 

Hoog: relatief eenvoudige en bestaande 
maatregel 

Hergebruik van restwarmte wordt al toegepast in 
Nederland. Het is een relatief eenvoudige 
maatregel. Er zijn locatie-specifieke toepassingen 
van de warmte-integratieprojecten, maar over het 
algemeen is het een zeer betrouwbare maatregel. 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 180 €/tCO2

Invloed van endogene factoren op de 
kosteneffectiviteit van industriële restwarmte is 
hoog, aangezien investeringskosten een belangrijk 
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onderdeel zijn van de kosteneffectiviteit van de 
maatregel en de investeringskosten onzeker zijn. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 100 €/tCO2 

De fluctuatie in gasprijs is de grootste factor in 
exogene onzekerheid in kosten, doordat de 
gasprijs invloed heeft op de opbrengst van 
maatregelen die typisch aardgas besparen. 

Risicoperceptie 

Laag: bij hergebruik binnen hetzelfde bedrijf 

De risico’s van het hergebruik van restwarmte zijn 
relatief laag, vooral wanneer restwarmte wordt 
hergebruikt binnen hetzelfde bedrijf. De 
risicoperceptie vanuit het bedrijfsperspectief zou 
groter kunnen zijn wanneer er warmte-uitwisseling 
plaatsvindt tussen bedrijven, omdat partijen dan 
van elkaar afhankelijk zijn. 

Lokale haalbaarheid 
Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.4 Procesintensificatie: geen alternatieven geïdentificeerd maar mogelijk 
aanvullend onderzoek nodig omdat de evaluatie sterk afhankelijk is van de 
procesintensificatietechniek en lokale toepassing 

Er zijn drie manieren van procesintensificatie: (1) het vervangen van processen door 
processen op basis van andere fysieke principes met een efficiëntere omzetting, (2) het 
combineren van twee of meerdere functies in één apparaat, bijvoorbeeld reactieve destillatie, 
en (3) het uitvoeren van processen in microstructuren. Procesintensificatie kan leiden tot een 
efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Bovendien is het mogelijk de 
investeringskosten voor installaties omlaag te brengen. 

Implementatietijd 

Gemiddeld: minimaal vijf jaar 

Het hele proces van besluitvorming tot 
ingebruikstelling van nieuwe reactoren duurt vele 
jaren. Eerst dienen een aantal studies uitgevoerd 
te worden in onder andere technische en 
economische haalbaarheid, milieuvergunningen en 
veiligheid voordat er kan worden gewerkt aan een 
investeringsbeslissing. De bouw kost dan ook nog 
enige tijd. Een minimale termijn van 5 jaar lijkt 
redelijk. 

Omvang CO2-reductie 

Laag tot hoog: sterk afhankelijk van de techniek 

De omvang van de CO2-reductie is sterk 
afhankelijk van (1) de processen die worden 
vervangen door het PI-proces en (2) de integratie 
van de te vervangen processen in de 
energiehuishouding van de fabriek. 
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Betrouwbaarheid 

Laag tot gemiddeld: afhankelijk van de techniek 

Hoewel sommige PI-technieken commercieel zijn 
bewezen in bepaalde processen, hebben anderen 
deze status nog niet bereikt.  

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: geen kwantitatieve inschatting 

De kosteneffectiviteit is sterk afhankelijk van de PI-
techniek en de situatie. Leveranciers van 
commerciële technieken kunnen een goede 
kosteninschatting maken van de 
investeringskosten. De kosten voor inpassing van 
de techniek in het proces zijn echter afhankelijk van 
de lokale situatie en kunnen alleen worden 
vastgesteld met een gedetailleerde 
engineeringstudie. Deze kosten kunnen oplopen 
tot enkele malen de investering in de techniek. De 
operationele kosten worden sterk beïnvloed door 
de efficiëntie-winst, die ook weer sterk afhangt van 
de lokale situatie. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Laag: geen kwantitatieve inschatting 

De belangrijkste marktomstandigheden die de 
schaalbaarheid van commerciële PI-technieken 
beïnvloeden zijn de prijs van energie en 
koolstofheffing. 

Risicoperceptie 

Hoog: risico-aversie Nederlandse industrie 

Veiligheidsrisico’s worden hoog ingeschat in 
vergelijking met het buitenland. Dit is mogelijk een 
gevolg van risicoaversie in Nederland.8 

Lokale haalbaarheid 

Goed: goede resultaten in buitenland en geen 
obstakels in Nederland 

Deze technieken worden al commercieel toegepast 
buiten Nederland en in mindere mate in Nederland 
en er zijn geen verdere redenen om aan te nemen 
dat dit in Nederland niet haalbaar is. 

3.5 Stoomrecompressie: snel implementeerbare en betrouwbare technologie 
maar een lagere CO2-reductie dan CCS 

Stoomrecompressie is een technologie die wordt gebruikt om restwarmte in de stoomcyclus 
te houden in plaats van te koelen via condensatie. Om de restwarmte nuttig te kunnen 
gebruiken wordt deze via een compressiestap weer op druk en temperatuur gebracht. Voor 
het aandrijven van de compressor is elektriciteit nodig. 

8 Wereldwijde aandacht voor PI ontbreekt in Nederland, 20 jaar PIN NL: Voorzitter Henk Akse blikt terug en 
vooruit, NPT Procestechnologie, 25 februari 2019. 
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Implementatietijd 

Kort: binnen vijf jaar 

Stoomrecompressie is een volwassen technologie. 
Uitdagingen liggen met name bij inpassing in het 
proces en gevolgen voor energiehuishouding. 

Omvang CO2-reductie 

Laag: beperkte schaal t.o.v. CCS 

Stoomrecompressie vindt typisch niet plaats op 
warmtebronnen die groot genoeg zijn voor CCS. 
Ook wanneer op meerdere punten 
stoomrecompressie wordt toegepast die warmte 
verkrijgen van één puntbron, is het onwaarschijnlijk 
dat ze samen voldoende emissiereductie kunnen 
bewerkstelligen om als alternatief voor CCS te 
kunnen worden gezien. 

Betrouwbaarheid 

Hoog: bewezen technologie 

Stoomrecompressie is een bewezen technologie 
en vele leveranciers kunnen de aandrijving en 
compressors die nodig zijn, leveren. 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Laag: 20 €/tCO2 

Onzekerheid in kosteneffectiviteit wordt minimaal 
beïnvloed door endogene factoren. 
Investeringskosten en vollasturen hebben weinig 
invloed op de kosteneffectiviteit. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: 110 €/tCO2 

De kosteneffectiviteit wordt sterk beïnvloed door 
exogene factoren. Aangezien er veel elektriciteit 
nodig is voor het de recompressie, zijn 
veranderingen van de elektriciteitsprijs van hoge 
invloed.  

Risicoperceptie 
Laag: beperkte technische risico’s

Technische risico’s zijn beperkt en zijn te managen 
via standaard risicomanagement processen. 

Lokale haalbaarheid 
Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.6 CCU in chemicaliën: de meest schaalbare technologieën zijn nog niet 
voldoende ontwikkeld om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien 

Het produceren van chemicaliën door het omzetten van CO2 is een brede set aan 
technologieën die gebruik kunnen maken van biochemische processen, elektrochemische 
processen of meer conventionele chemie. Door de reductie van CO2 die nodig is voor de 
synthese van chemicaliën is vaak veel energie nodig. Dit kan in de vorm van elektriciteit, 
zonlicht of bijvoorbeeld waterstof (hydrogeneren) zijn. 
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Implementatietijd 

Kort: binnen vijf jaar, maar technologie-
gebonden 

Sommige volwassen technologieën kunnen binnen 
vijf jaar geïmplementeerd worden, zoals het 
produceren van polyether carbonaat polyolen 
(PCP) of van synthetische methanol (bijv. 
methanol-to-BTX en methanol-to-olefin). Polyolen 
produceren uit CO2 lijkt sterk op de conventionele 
route en zou daarom relatief snel geïmplementeerd 
kunnen worden. Dit ligt het meest voor de hand bij 
bestaande polyolenfabrieken zoals die van Shell, 
Huntsman of DuPont. 

Omvang CO2-reductie 

Hoog: potentieel tot 100% op puntbron 

In principe is het reductiepotentieel van CCU-
technologieën voor productie van chemicaliën in 
afvangen en verwerken van CO2 op de puntbron 
ongelimiteerd. Praktische beperkingen zijn de 
benodigde hoeveelheid waterstof en de afzetmarkt. 
In het algemeen zijn de meest schaalbare 
technologieën sterker afhankelijk van waterstof en 
minder ver in ontwikkeling. Ook zijn er 
ketenemissies (bijvoorbeeld bij productie van 
feedstocks of bij het verbranden van het 
eindproduct) die de afname van emissies op de 
puntbron deels teniet kunnen doen. 

Betrouwbaarheid 

Gemiddeld: weinig ervaring, maar soms veel 
gelijkenis met conventionele processen 

Voor veel technologieën is de betrouwbaarheid nog 
onbekend, aangezien er weinig ervaring is met CCU 
op industriële schaal. Voor sommige technologieën 
is de betrouwbaarheid hoger, aangezien ze sterk 
lijken op conventionele processen (zoals 
bijvoorbeeld de productie van polyolen). 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: sterk technologie-gebonden 

Hoewel voor sommige, bewezen technologieën 
zoals PCP de endogene kostenonzekerheid erg 
laag is, is er voor veel technologieën nog veel 
onderzoek nodig en dus veel onzekerheid in de 
kosten.  

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Hoog: sterk technologie-gebonden 

Hoewel voor sommige, bewezen technologieën 
zoals PCP de exogene kostenonzekerheid erg laag 
is, is er voor veel technologieën nog veel onderzoek 
nodig en dus veel onzekerheid in de kosten.  

Risicoperceptie Gemiddeld: technologie gebonden, maar soms 
gelijk met conventionele processen 
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Technologieën die sterk lijken op conventionele 
processen hebben ook gelijke risico’s. Routes die 
grotere hoeveelheden H2 of CO2 nodig hebben 
zullen afhankelijk zijn van beschikbare 
infrastructuur om deze gassen te transporteren. Op 
dit moment is er onvoldoende erkenning van 
emissiereductie van CCU in bijvoorbeeld ETS. 

Lokale haalbaarheid 
Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.7 Directe toepassing van CO2: betrouwbare en bewezen technologie die snel 
geïmplementeerd kan worden maar er blijven onzekerheden rond 
klimaateffectiviteit ten opzichte van CCS, mede doordat directe toepassing 
in broeikassen seizoensgebonden is 

CO2 vindt directe toepassing in veel verschillende sectoren. De belangrijkste in schaal in 
Nederland op dit moment is het toevoeren van CO2 aan broeikassen. Deze toepassing is in 
de kwantitatieve berekeningen van deze analyse gebruikt, aangezien dit een zeer schaalbare 
optie is en onder de SDE++ valt. Toepassing van CO2 in broeikassen is echter 
seizoensgebonden. Daarnaast wordt CO2 in frisdrank en het brouwerijwezen gebruikt. CO2 
wordt ook beperkt toegepast in het produceren van elektronica. 

Implementatietijd 
Kort: binnen één jaar 

Deze technologie wordt al op redelijk grote schaal 
toegepast in Nederland. 

Omvang CO2-reductie 

Hoog: potentieel tot 100% op puntbron 

Bronnen van CO2 die geschikt zijn voor CCS 
worden al ingezet voor directe toepassing van CO2. 
Dit betreft bronnen die al een zeer hoge 
concentratie CO2 hebben zoals bijvoorbeeld op 
Chemelot (afvang bij OCI Nitrogen) voor de 
toepassing in frisdrank en in Rotterdam-Moerdijk 
voor de toepassing in broeikassen van het 
Westland (afvang bij Shell en Alco). In beide 
toepassingen moet aangemerkt worden dat deze 
CO2 snel weer vrijkomt: uit de broeikas of na 
consumptie. De meeste CO2 die in commerciële 
toepassingen zoals frisdrank worden gebruikt, 
wordt teruggewonnen uit bestaande industriële 
processen. Daarom leidt het directe gebruik ervan 
niet tot een compensatie voor andere CO2-
bronnen. Het klimaatvoordeel van deze toepassing 
zit in het geval van toepassing in broeikassen in het 
vermijden van CO2 uit ketels van tuinders. Per 
geleverde ton CO2 in het voorbeeld wordt volgens 
PBL en WER 0,91 tot 0,95 ton CO2 uitgespaard bij 
de ketels van de tuinder.9,10 Deze 

9 Wageningen Economic Research, Effect extra CO2 inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030, 2020 
10 Dit is het uitgangspunt van het OT-model en is in de kwantitatieve analyse hier ook als uitgangspunt gebruikt 
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klimaateffectiviteit wordt echter betwist.11 Een 
belangrijk nadeel t.o.v. CCS is dat de toevoer van 
CO2 naar broeikassen seizoensgebonden is. CO2 
kan dus niet het hele jaar door worden afgenomen. 

Betrouwbaarheid 
Hoog: toegepast op grote schaal 

De maatregel wordt al op grote schaal toegepast in 
Nederland en is relatief betrouwbaar. 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 120 €/tCO2 

Aangezien de investeringskosten voor de directe 
toepassing van CO2 hoog (zoals gemodelleerd 
door PBL12) zijn en de onzekerheid hierop ook 
hoog is, is de onzekerheid in endogene kosten ook 
hoog. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 60 €/tCO2

Voor directe toepassing wordt opwekking van extra 
CO2 vermeden. Daarnaast is voor de directe 
toepassing zowel additionele warmte als 
elektriciteit nodig.  

Risicoperceptie 

Laag: beschikbare infrastructuur beschikbaar 

Directe toepassing van CO2 vereist infrastructuur 
om de gassen te transporteren. Deze is deels al 
beschikbaar, bijvoorbeeld via de OCAP-pijplijn in 
het Westland. 

Lokale haalbaarheid 
Goed: geen obstakels voor haalbaarheid 

Er zijn geen andere obstakels bekend die 
implementatie in Nederland tegenhouden. 

3.8 Biomassa als feedstock: technologieën met CO2-reductiepotentieel 
vergelijkbaar met CCS zijn onvoldoende ontwikkeld 

Deze categorie betreft het inzetten van biomassa als feedstock. Dit kan zowel door gebruik 
van biomassa, bionafta, en bio-ethanol. In de berekeningen van kosteneffectiviteit is 
uitgegaan van etheen-productie uit bio-ethanol. 

Implementatietijd 

Laag tot gemiddeld: 3-10 jaar 

Etheenproductie uit bio-ethanol wordt al op 
commerciële schaal toegepast in landen zoals 
Brazilië, Taiwan, China en India. Toepassing in 
Nederland vereist de bouw van een nieuwe fabriek. 
Etheenproductie uit bionafta vindt op kleine schaal 
in Nederland plaats en kan verder worden 
uitgebreid door bionafta bij te mengen bij nafta uit 
aardolie.  

11 Ecorys, Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw, VEMW, 2020 
12 PBL, ÓT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020 
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Omvang CO2-reductie 

Hoog, maar biomassa sluit CCS technisch niet 
uit en andersom 

De inzet van biomassa, zoals bionafta of bio-
ethanol als feedstock, in raffinage of krakers zorgt 
ervoor dat de afgassen die vaak ingezet worden 
voor ondervuring, biogeen worden. Maar dit sluit 
technisch gezien CCS niet uit; biogene CO2 en 
CCS zorgen voor CO2 verwijdering. Echter, deze 
zogeheten negatieve emissies kunnen op dit 
moment onvoldoende verwaard worden, waardoor 
in de praktijk een bedrijf slechts één van beide 
maatregelen zal nemen. 

Betrouwbaarheid 

Hoog: veel gelijkenis met bestaande processen 

Voor het maken van etheen uit bio-nafta kunnen 
tientallen procenten bionafta worden bijgemengd 
bij nafta uit aardolie en in bestaande stoomkrakers 
worden omgezet tot onder andere etheen.  

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Hoog: 330 €/tCO2

Onzekerheid in kosten voor gebruik van biomassa 
als feedstock is hoog. Dit komt met name door 
onzekerheid in investerings- en onderhoudskosten. 

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld: 50 €/tCO2 

Biomassa wordt al geruime tijd als feedstock 
gebruikt. Veranderingen in de markt hebben een 
gemiddelde impact op de exogene onzekerheid. 

Risicoperceptie 

Gemiddeld: inmenging in bestaande processen 
mogelijk 

Bionafta kan worden bijgemengd bij nafta uit 
aardolie zonder verdere wijzigingen aan het 
proces. Echter, er is weinig ervaring in Nederland 
met deze implementatie en met de productie van 
etheen uit bio-ethanol. Er bestaat bij sommige 
partijen wel de perceptie dat er mogelijk 
onvoldoende duurzame biomassa beschikbaar zal 
zijn op termijn, waardoor investeringen in deze 
technologie in gevaar kunnen komen.13 Ook het 
publieke debat rondom de duurzaamheid van 
biomassa zorgt voor minder vertrouwen in een 
stabiel stimuleringsbeleid, hoewel deze discussie 
zich tot nu toespitst op inzet voor energie.  

Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor implementatie 

Er zijn geen andere omstandigheden bekend die 
verdere implementatie in Nederland niet haalbaar 
maken.  

13 Planbureau voor de Leefomgeving, Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa,
2020 
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3.9 Biomassa voor warmte: betrouwbare en haalbare technologie met hoge CO2-
reductie maar met risico’s rond publieke acceptatie 

Deze categorie betreft het omzetten van biomassa in andere energiedragers. Dit kan op 
verschillende manieren en vanuit verschillende grondstoffen. In de berekeningen van 
kosteneffectiviteit zijn twee maatregelen onderzocht: het verbranden van pellets uit resthout 
in biomassaketels en het inzetten van grootschalige biovergisting voor het aandrijven van een 
biogasketel. Biomassa wordt breed ingezet voor warmte, bijvoorbeeld in energieproductie, 
stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling. 

Implementatietijd 
Kort: binnen één jaar 

Biomassa wordt al ingezet voor warmte in industrie. 

Omvang CO2-reductie 

Hoog, maar biomassa sluit CCS technisch niet 
uit en andersom 

De inzet van biomassa voor warmte is relevant voor 
bronnen waarop ook CCS kan worden toegepast. De 
combinatie werkt technisch ook: de biogene CO2 kan 
afgevangen en opgeslagen worden, waarmee CO2 
netto uit de atmosfeer wordt verwijderd. CCS mag 
dus de inzet van biomassa niet uitsluiten maar 
andersom ook niet. Doordat deze zogeheten 
‘negatieve emissies’ nu nog niet verwaard kunnen 
worden zullen bedrijven in de praktijk geneigd te zijn 
slechts één van beide toe te passen. 

Betrouwbaarheid 

Hoog: vergelijkbaar met ondervuring van 
aardgas 

De betrouwbaarheid is te vergelijken met 
ondervuring met aardgas. Dit komt mede doordat er 
al veel ervaring mee is opgebouwd. 

Onzekerheid in kosten 
(endogeen) 

Gemiddeld (100 €/tCO2) 

De invloed van endogene maatregelen op de kosten 
is gemiddeld. Hoewel de onzekerheid in kosten vrij 
hoog is, kan dit in de praktijk meevallen omdat het 
een bewezen technologie is.14  

Onzekerheid in kosten 
(exogeen) 

Gemiddeld (80 €/tCO2) 

De exogene factoren betreffen hier met name de 
gasprijs. De gasprijs is de laatste jaren gestaag 
toegenomen. De kosteneffectiviteit zou kunnen 
afnemen als de prijs van gas toeneemt in het 
komende decennium. 

Risicoperceptie 

Laag: minder vertrouwen in een stabiel 
stimuleringsbeleid 

Er is veel ervaring met de inzet van biomassa voor 
warmte. Er is dan ook een relatief laag technisch 
risico. Er bestaat bij sommige partijen wel de 

14 Bij elk van de berekeningen van kostenonzekerheid is dezelfde methodologie toegepast, om op deze manier 
de technologieën gelijk te behandelen 
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perceptie dat er mogelijk onvoldoende duurzame 
biomassa beschikbaar zal zijn op termijn, waardoor 
investeringen in deze technologie in gevaar kunnen 
komen.15 Plannen voor de inzet van biomassa in de 
energiesector zijn al vaker onderwerp geweest van 
protest door omwonenden en andere 
belanghebbenden, waarbij de duurzaamheid van de 
inzet van biomassa in het licht van 
klimaatverandering wordt betwijfeld.16,17 

Lokale haalbaarheid 

Goed: geen obstakels voor implementatie 

Er zijn geen andere omstandigheden bekend die 
verdere implementatie in Nederland niet haalbaar 
maken. 

15 Planbureau voor de Leefomgeving, Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa,
2020 
16 Zie ter illustratie: Tegenstanders biomassacentrale Diemen gaan naar de rechter, Het Parool, september 2019, 
https://www.parool.nl/es-b6632f8a 
17 Zie ter illustratie: Commentary by the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on Forest 
Bioenergy and Carbon Neutrality, juni 2018 
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Discussie 

4. Er zijn mogelijk technische alternatieven voor CCS, maar niet
zonder risico’s

Dit hoofdstuk evalueert de bevindingen uit hoofdstuk 3. Van alle onderzochte alternatieve 
technologieën lijken de directe toepassing van CO2 en biomassa voor warmte een mogelijk 
alternatief te zijn op CCS, maar er blijven bezwaren bestaan rondom de perceptie van risico’s
en andere overwegingen. Directe toepassing van CO2 is direct implementeerbaar, maar er 
blijven bezwaren rondom klimaateffectiviteit. Ook is een zeer schaalbare toepassing, 
glastuinbouw, seizoensgebonden wat betekent dat de afgevangen CO2 niet het hele jaar door 
gebruikt kan worden. Biomassa wordt al geruime tijd in Nederland ingezet voor warmte, 
bijvoorbeeld in energieproductie, stadsverwarming, voedingsindustrie en recycling en is 
relevant voor de bronnen waarop CCS kan worden toegepast. Echter, uitdagingen zitten in de 
risicoperceptie van de beschikbaarheid van biomassa en het publieke debat rondom de inzet 
van biomassa. 

Voor een aantal andere alternatieven, zoals CCU in chemicaliën, efficiëntere staalproductie, 
en procesintensificatie, geldt dat ze sterk heterogeen zijn. Daarmee bestaat een risico dat een 
algemene evaluatie volgens de huidige methode geen recht doet aan de verschillen binnen 
deze categorieën van alternatieven. Dit kan worden geadresseerd door in de komende jaren 
meer in meer detail onderzoek te doen naar de categorieën die worden aangemerkt als 
mogelijk alternatief, of een meer granulaire benadering toe te passen voor alle categorieën in 
de verdiepingsfase. 

Er blijven grote onzekerheden in de evaluatie van kosten door onderliggende onzekerheden 
in paramaters (bijvoorbeeld in investeringen, energieprijzen, emissiefactoren). Deze 
onzekerheden kunnen leiden tot gevallen waarin subsidie op dit moment wordt toegekend, 
terwijl evaluatie een aantal jaren later tot een andere beslissing zou kunnen leiden. Dit 
voorkomen betekent nu strenger worden voor CCS, met het risico dat klimaatdoelen daardoor 
niet worden gehaald. Gegeven deze onzekerheden is het voor de invulling van afspraken uit 
het klimaatakkoord raadzaam om deze toets op alternatieven voor CCS periodiek te herhalen, 
zoals staat beschreven in het Klimaatakkoord.18 

Deze evaluatie brengt ook mogelijke beleidskansen aan het licht. Bijvoorbeeld, biomassa-
gerelateerde emissies in combinatie met CCS zouden negatieve emissies voor industrie 
kunnen opleveren. Het regulatoire raamwerk stimuleert dergelijke kansen momenteel niet. 

18 Klimaatakkoord, 2019 
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Appendix A Methodologie 

De zeef moet zorgen dat CCS alleen wordt gesubsidieerd op plekken waar geen 
kosteneffectieve alternatieven zijn. Hierom moet vastgesteld worden welke technologieën die 
CO2-emissies uit de industrie reduceren een kosteneffectief alternatief vormen voor CCS. Dit 
hoofdstuk geeft het kader weer om te beoordelen of technische maatregelen een 
kosteneffectief alternatief voor CCS kunnen zijn. Dit beoordelingskader is opgesteld en 
gebruikt in het onderzoek naar technische alternatieven in 2019.19 

Deze beoordeling gebeurt in drie stappen. De eerste stap is een inventarisatie van potentiële 
alternatieven voor CCS. De tweede stap is een voorselectie die zorgt voor een eerste, grovere 
beoordeling van maatregelen op basis van drie criteria. Deze voorselectie wordt gedaan om 
het onderzoek zo snel en efficiënt mogelijk te richten op maatregelen die een redelijke kans 
hebben om als alternatief op CCS te kunnen worden gezien. De derde en laatste stap hanteert 
zeven criteria om op een groter detailniveau te beoordelen of een bepaalde maatregel een 
wezenlijk alternatief voor CCS vormt. Uit deze analyse volgt een aantal technologieën dat een 
mogelijke zeef kan vormen. Dit proces staat schematisch weergegeven in Figuur 2. 

Figuur 2. Schematische weergave van beoordelingskader voor alternatieven CCS 

A1 26 technische alternatieven zijn geïdentificeerd 

Niet alle maatregelen die CO2-emissies kunnen reduceren in de industrie komen in beeld als 
mogelijk alternatief voor CCS. In het inventariseren van deze maatregelen worden alleen 
maatregelen beschouwd die directe emissies uit de Nederlandse industrie kunnen wegnemen 
wanneer ze door het bedrijf genomen kunnen worden. Maatregelen die emissies van 
elektriciteitsproductie verminderen worden buiten beschouwing gelaten. Ook maatregelen die 
de vraag naar producten doen afnemen, worden hierom niet meegenomen. De lijst staat 
beschreven in Appendix B. 

A2 Technische alternatieven worden getoetst aan de hand van drie criteria 

Na inventarisatie van maatregelen volgt een voorselectie die zorgt voor een eerste, grove 
beoordeling van maatregelen op basis van drie criteria: 

1. De maatregel beïnvloedt een CO2 bron die ook geschikt/relevant is voor CCS.
Maatregelen die direct ingrijpen op de bron van CO2 die relevant is voor CCS kunnen

19 Navigant, Technische alternatieven voor CCS in Nederland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
2019 



Vervolgonderzoek technische alternatieven voor CCS in Nederland 

27 

een alternatief vormen. Maatregelen kunnen de emissie van CO2 vermijden door 
bijvoorbeeld elektrificatie en de toepassing van waterstof. Dit kunnen ook maatregelen 
zijn die de emissie van CO2 verminderen, en daarmee de toepassing van CCS wel 
belemmeren maar niet blokkeren. Het gaat hier om maatregelen die de emissie van 
CO2 zover terugbrengen, dat CCS niet meer op voldoende schaalgrootte kan worden 
toegepast, wat de relatieve kosten doet toenemen.20 

2. De verwachte kosten van de maatregel zijn vergelijkbaar of lager dan CCS.
Maatregelen waarvan de kosten per vermeden ton CO2 vergelijkbaar of lager liggen
dan CCS kunnen een alternatief vormen. Appendix C laat dit in detail zien.

3. Het traject van implementatie van de maatregel vergt minder dan vijf jaar
(vergelijkbaar of korter dan CCS). Maatregelen die vlot kunnen worden uitgerold of
toegepast kunnen een alternatief voor CCS zijn. Deze implementatietermijn is inclusief
de ontwikkeling van technologie, het aanleggen van infrastructuur buiten de poort en
het inpassen in bestaande industrie. Dit kan dus betekenen dat een alternatief
weliswaar technisch ‘volwassen’ is, maar als implementatie een zeer lange aanlooptijd
kent, vormt de maatregel geen alternatief op CCS. Het alternatief dient binnen vijf jaar
na subsidieaanvraag operationeel te kunnen zijn om aan dit criterium te voldoen.

Wanneer een maatregel niet voldoet aan één of meerdere van deze drie criteria kan worden 
gesteld dat de maatregel dus geen wezenlijk alternatief vormt voor CCS. Daarmee valt de 
maatregel af in het beoordelingskader. Deze beoordeling is conservatief; dat wil zeggen dat 
er een ruime interpretatie wordt gehanteerd. Bij twijfel gaat een alternatief door. 

A3 Technische alternatieven worden geëvalueerd aan de hand zeven criteria 

Resterende maatregelen gaan door naar de laatste stap, waarin aan de hand van zeven 
criteria op een hoger detailniveau wordt getoetst of de maatregel een alternatief kan vormen 
voor CCS. Tabel 3 geeft deze criteria en hun overwegingen weer en geeft per criterium een 
voorbeeld die illustreert waarom dit criterium relevant is. Alle alternatieve maatregelen worden 
individueel beschouwd; er worden geen combinaties van maatregelen onderzocht.  

Tabel 3. Beoordelingscriteria voor alternatieve maatregelen voor CCS 

Criterium Overwegingen Meting Illustratief 
voorbeeld 

1 
Wanneer kan de 
maatregel 
geïmplementeerd 
zijn? 

Zelfs als de technologie volwassen 
is, kan implementatie nog jaren 
duren door bijvoorbeeld 
aanlooptijden, benodigde 
infrastructuur of 
inpassingsproblematiek. 

Over x jaar 

Diepe elektrificatie 
van Chemelot 
vereist aanleg van 
een HVDC 
elektriciteitskabel. 
Dit is een lange-
termijn traject. 

20 Een bijzondere categorie is de inzet van bio-energie. Dit verandert niet de omvang maar wel de aard van CO2; 
deze is dan biogeen (kort-cyclisch). Dit sluit de inzet van CCS technisch niet uit en kan zorgen voor verwijdering 
van CO2 uit de atmosfeer, zogeheten negatieve emissies. Echter, de verwaarding van deze negatieve emissies 
is op dit moment onvoldoende mogelijk, waardoor de verwachting is dat in de praktijk een bedrijf ofwel bio-
energie inzet, ofwel CCS zal toepassen. 
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Criterium Overwegingen Meting Illustratief 
voorbeeld 

2 

Wat is de omvang 
van de CO2-reductie 
door de maatregel op 
de bron waarop ook 
CCS zou kunnen 
worden toegepast? 

Wanneer de omvang van CO2-
reductie van de maatregel klein is 
ten opzichte van CCS of wanneer de 
CO2 van een bron komt waarop CCS 
niet kan worden toegepast, vormt 
het geen alternatief voor CCS. 
Wanneer de omvang vergelijkbaar is 
kan het de kostenefficiëntie van 
CCS dermate beïnvloeden dat de 
maatregel als alternatief kan worden 
gezien. 

Lage/gemiddelde/
hoge reductie 

Een bepaalde 
energie-efficiënte 
maatregel reduceert 
emissies 
nauwelijks, en 
beïnvloedt de CO2-
emissies van een 
CCS-geschikte bron 
onvoldoende. 

3 
Wat is de 
betrouwbaarheid van 
de maatregel? 

Als een alternatieve maatregel niet 
betrouwbaar genoeg is om in 
bedrijfsvoering te nemen, vormt het 
geen alternatief voor CCS. 

Lage/gemiddelde/ 
hoge 
betrouwbaarheid 

De 
bedrijfszekerheid 
van ultradiepe 
geothermie is 
onvoldoende getest. 

4 
Wat is de endogene 
onzekerheid in 
kosteninschatting 
van de maatregel? 

Wanneer de kosten van een 
maatregel mogelijk veel hoger 
kunnen uitpakken kan de maatregel 
mogelijk niet als alternatief worden 
gezien. Dit criterium dekt endogene 
factoren zoals variërende 
aansluitkosten en onzekerheid in 
investeringskosten. 

€/tCO2

De 
investeringskosten 
voor een 
synthetische 
brandstoffabriek zijn 
nog onzeker en 
mogelijk veel hoger 
dan de gemiddelde 
projectie. 

5 
Wat is de exogene 
onzekerheid in 
kosteninschatting 
van de maatregel? 

Wanneer de kosten van een 
maatregel mogelijk veel hoger 
kunnen uitpakken kan de maatregel 
mogelijk niet als alternatief worden 
gezien. Dit criterium dekt exogene 
factoren zoals energie- en 
gasprijzen. 

€/tCO2 

Wanneer de prijs 
van elektriciteit 
aanzienlijk meer 
stijgt dan volgens de 
KEV projectie, zal 
de inzet van 
elektrische boilers 
niet langer 
kosteneffectief 
kunnen blijken. 

6 
Wat is de perceptie 
van risico’s door de 
industrie? 

Zelfs als een maatregel 
kosteneffectief is, kunnen risico’s
zorgen voor het verminderen van de 
aantrekkelijkheid van het alternatief. 

Lage/gemiddelde/ 
hoge risico’s 

Er is een risico dat 
inpassing van 
elektrische 
fornuizen in 
bestaande 
processen leidt tot 
vertragingen en 
uitgestelde of 
verlaagde 
productie. 

7 
Hoe haalbaar is de 
maatregel in 
Nederland? 

Dit criterium moet maatregelen die 
voor Nederland niet relevant zijn 
tegenhouden. Dit criterium dekt niet-
technische overwegingen en gaat 
niet over het technisch potentieel, 
dat wordt gedekt door “omvang CO2-
reductie.”

Goed/slecht 
De gepatenteerde 
technologie wordt 
niet in Nederland 
geleverd. 
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A4 De gevoeligheid van de kosteneffectiviteit is onderzocht door onderliggende 
aannames te variëren 

Voor het inschatten van de onzekerheid in kosteninschatting van een maatregel en de invloed 
van veranderende marktomstandigheden op de kostprijs (criteria 4 en 5 uit Tabel 3) wordt een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen technologie-
endogene (criterium 4) en -exogene factoren (criterium 5) en wordt een range aangegeven 
waarbinnen wordt aangenomen dat deze factoren variëren in 2030. Een overzicht van de 
gebruikte bronnen is te vinden in Tabel 4. 

Tabel 4. Gebruikte bronnen in kwantitatieve analyse geselecteerde technologieën21 

Technologie Gebruikte bronnen 

Industriële restwarmte PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020 

Stoomrecompressie PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Guidehouse expert input 

CCU in chemicaliën 

PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; PCP. 
Assen & Bardow (2014), ‘Life cycle assessment of polyols for
polyurethane production using CO2 as feedstock’,
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
; Fernández-Dacosta et al. (2017), ‘Prospective techno-
economic and environmental assessment of carbon capture at 
a refinery and CO2 utilisation in polyol synthesis’, Journal of 
CO2 Utilization, https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.08.005; 
Siegemund et al., E-FUELS STUDY – The potential of
electricity-based fuels for low-emission transport in the EU, 
Verband der Automobilindustrie, 2017; Linde Gas, 2013 

Directe toepassing van CO2 
PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Conceptadvies SDE++ 2021 CO2-afvang en -gebruik in de 
glastuinbouw, 2020 

Biomassa als feedstock 

PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 
Conceptadvies SDE++ 2021 Etheenproductie uit biogene 
grondstoffen, 2020; Business Insider, “Ethanol”,
https://markets.businessinsider.com/commodities/ethanol-price 

Biomassa voor warmte PBL, OT-model conceptadvies SDE++ 2021, 2020; 

Tabel 5 geeft een overzicht van de gehanteerde parameters en hun range. Hierbij wordt voor 
de base case uitgegaan van de waarden uit het Onrendabele Top (OT) model van het 
Conceptadvies SDE++ 2021 van PBL, aangevuld met de marginale emissiefactor voor 
elektriciteit 2030 en de verwachte lange termijn gemiddelde groothandel elektriciteits- en 
gasprijzen van PBL.22 Voor de hoge en lage waarden worden de parameters ingevuld vanuit 
eigen expertise.  

De door PBL verwachte gemiddelde marginale emissiefactor voor elektriciteit in 2030 is 216 
kgCO2/MWhe. Voor de emissiefactor van het gebruik van warmte is uitgegaan van 226 
kgCO2/MWh. We gebruiken de marginaal gemiddelde emissiefactor van elektriciteit van 2030 
omdat deze sterk zal afnemen in de komende jaren. Hoewel sommige technologieën mogelijk 
vandaag nog niet kosteneffectief zijn, kunnen deze dit over de looptijd van vijftien jaar wel 

21 Procesintensificatie en alternatieve routes voor staalproductie zijn niet doorgerekend. 
22 Verkregen uit directe communicatie met PBL 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/gc/c4gc00513a
https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.08.005
https://markets.businessinsider.com/commodities/ethanol-price
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worden. Het gebruik van de emissiefactor van elektriciteit voor 2030 zorgt ervoor dat hier 
rekening mee wordt gehouden.  

De hoge en lage kostenwaarden in onderstaande tabel zijn bedoeld om de maximale 
theoretische range te bepalen in kosteneffectiviteit van de technologieën. De waarden voor 
lage kosten en hoge kosten voor alle parameters samen moeten niet als intern consistente 
scenario’s worden gezien. Er is op basis van de tabel ook geen uitspraak mogelijk over de 
waarschijnlijkheid van de (combinatie van) parameters. 

Tabel 5. Parameters voor gevoeligheidsanalyse van kosteneffectiviteit in 2031 van de 
technische alternatieven 

Parameter Lage kosten Base case Hoge kosten 

Endogeen 
Investeringskosten -50% - +50% 

Vollasturen23 8.760 uur 8.000 uur 4.800 uur 

Exogeen 

Gasprijs 0.030 €/kWh24 0.023 €/kWh24 0.010 €/kWh24 

Elektriciteitsprijs25 0.041 €/kWh 0.056 €/kWh 0.075 €/kWh 

WACC 3,9% 5,9% 7,8% 

CO2 prijs voor glastuinbouw 99 €/tCO2 82,5 €/tCO2 66 €/tCO2 

Bron base case: Communicatie met PBL en PBL Conceptadvies SDE++ 2021 OT-model. Lage en hoge prijs voor CO2 in 
glastuinbouw bepaald aan de hand van lange termijn en bodemprijs van CO2 in PBL Conceptadvies SDE++ 2021 OT-model. 
Lage kosten en hoge kosten voor andere parameters op basis van Guidehouse inschattingen. De waarden voor lage kosten en 
de hoge kosten voor alle parameters samen moeten niet als intern consistente scenario’s worden gezien. Er is op basis van de 

tabel ook geen uitspraak mogelijk over de waarschijnlijkheid van de (combinatie van) parameters. 

23 Voor directe toepassing van CO2 zijn de vollasturen vastgezet op 4.000 uur, aangezien dit de standaard 
vollasturen van een broeikas zijn en er minder spreiding zit in vollasturen voor broeikassen t.o.v. van andere 
technologieën die in dit rapport zijn beschreven 
24Uitgedruk in kWh lower heating value (LHV) 
25 Inclusief aannames voor netwerkkosten en belastingen 
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Appendix B Er zijn 26 technologieën onderzocht, gegroepeerd in 
zes categorieën 

Deze appendix beschrijft de technische alternatieven die zijn onderzocht in het 
vooronderzoek. Het onderstaande overzicht van technische alternatieven is opgesteld op 
basis van verschillende bronnen26 en is afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën:  

• Energie-efficiëntie: maatregelen die de (relatieve) energiebehoefte van processen
verminderen

• Elektrificatie: maatregelen die een bestaande energievraag vervangen voor
elektriciteit

• Carbon capture and utilization (CCU): maatregelen die CO2 afvangen en
hergebruiken

• Feedstock: maatregelen die een bestaande feedstock vervangen voor een duurzamer
alternatief

• Duurzame energie: maatregelen die bestaande energievraag invullen met een
duurzaam alternatief

• Recycling: maatregelen die afvalstromen laat afnemen door hergebruik

Tabel 6. Beschrijving technologische alternatieven op CCS 

Categorie Technologie Beschrijving 

En
er

gi
e-

ef
fic

ië
nt

ie
 

Efficiëntere 
droogtechnieken 

Drogen is een veel voorkomend proces in de industrie, bijvoorbeeld bij de 
productie van voedingsmiddelen, papier, keramiek en chemicaliën. 
Droogprocessen zijn energie-intensief. Industriële droogprocessen 
kunnen worden gegroepeerd in directe drogers, indirecte drogers en 
overige processen. Gezien de grote hoeveelheid aan droogtechnieken en 
toepassingen, is het niet mogelijk één specifieke technologie te noemen 
die een proces efficiënter maakt. 

Efficiëntere 
scheidingstechnieken 

Er zijn veel technologieën om materialen te scheiden. Dat kan op basis 
van materiaaleigenschappen en aggregatietoestand. Betere 
scheidingstechnologieën leiden tot hogere productkwaliteit en grote 
besparingen in energie- en grondstoffenverbruik. Hieronder vallen onder 
andere nieuwe scheidingstechnieken zoals membraanscheiding, 
centrifuge, filtreren, decanteren, extraheren. Scheidingstechnieken 
worden in veel sectoren toegepast, maar met name in de chemie, raffinage 
en voedingsindustrie. 

26 Gebruikte bronnen zijn onder andere: Navigant (2019) - Verkenning uitbreiding SDE+ met industriële opties, 
Navigant (2019) – Quick scan alternatieve verwarmingstechnieken, Tata Steel (2017) – HIsarna: Game changes 
in the steel industry, PBL (2020) – diverse conceptadviezen. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Efficiëntere 
staalproductie 

Alternatieven voor het Hoogovenproces zijn elektrisch staal, direct reduced
iron en smeltreductie. De laatste is voor Tata Steel het meest concrete 
alternatief op dit moment. Een proeffabriek heeft een aantal jaar gedraaid 
bij Tata Steel in IJmuiden. De volgende stap in de ontwikkeling vindt nu in 
India plaats. HIsarna is een nieuw proces om ruwijzer te maken gebaseerd 
op de smelt reductie technologie. In vergelijking met conventionele 
ijzerproductie (het hoogovenproces), kunnen de cokesovens en de 
sinterfabrieken worden vermeden. Een ander verschil met de 
conventionele route is dat HIsarna een gas produceert met een hoge 
concentratie CO2 (boven de 85%). Dit maakt HIsarna uitermate geschikt 
voor afvang van CO2. Het procesgas bevat geen stikstof omdat HIsarna 
werkt met zuurstof in plaats van lucht bij de hoogoven. 

Hergebruik industriële 
restwarmte 

De vraag naar primair energiegebruik wordt verminderd door het 
uitkoppelen van restwarmte uit hoge temperatuurprocessen en deze 
vervolgens te gebruiken om lagere temperatuurprocessen te verwarmen 
binnen dezelfde fabriek. Deze vorm van warmte-integratie gebeurt al veel, 
maar er is nog potentieel voor verdere toepassing. De warmte kan ook 
worden ingezet bij een andere fabriek of in een andere sector, bijvoorbeeld 
de gebouwde omgeving. In het eerste geval leidt dit wel tot een 
vermindering van de emissies van de industrie, in het tweede geval niet.  

Procesintensificatie 

Er zijn drie manieren van procesintensificatie: (1) het vervangen van 
processen door processen op basis van andere fysieke principes, wat 
zorgt voor een efficientere omzetting, (2) het combineren van twee of 
meerdere functies in één apparaat, bijvoorbeeld reactieve destillatie, en 
(3) het uitvoeren van processen in microstructuren. Procesintensificatie
kan leiden tot efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Bovendien
is het mogelijk de investeringskosten voor installaties omlaag te brengen.

Overige energie-
effciëntie 

Hieronder vallen alle energie-efficiëntie technieken die niet in één van de 
bovenstaande catergoriën vallen. Aangezien we alternatieven in kaart 
brengen die directe emissies van de industrie omlaag brengen, zullen 
elektriciteitsbesparende technieken alleen als een alternatief gelden als de 
elektriciteit on-site wordt opgewekt. In deze catergorie vallen ook 
technieken die de efficiëntie van inzet van fossiele brandstoffen verhogen. 

El
ek

tri
fic

at
ie

 

Elektro-fornuis (voor 
kraakprocessen) 

Fornuizen verhitten nafta (of gasolie) in aanwezigheid van stoom 
gedurende zeer korte tijd sterk, waardoor de in de voeding aanwezige 
hoogmoleculaire stoffen worden gekraakt. In een groot aantal stappen 
worden uit het kraakgas de hoofdproducten etheen en propeen verkregen, 
naast een flink aantal gasvormige bijproducten. Het merendeel van deze 
stappen bestaat uit destillatieprocessen. De warmte nodig voor het 
kraakproces wordt normaliter opgewekt door verbranding van fossiele 
(rest)gassen. In een elektro-fornuis wordt de warmte opgewekt met 
elektriciteit. Het toepassen van elektro-fornuizen heeft grote invloed op de 
energiehuishouding van de processen. Er moet bijvoorbeeld een 
alternatieve toepassing worden gevonden voor de restgassen die voor de 
ondervuring werden gebruikt. 

Elektrische boiler 

Elektrische boilers produceren stoom en kunnen daardoor gasgestookte 
boilers (en WKK’s) vervangen. De stoom kan dan voor diverse 
toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het contactdrogen van 
papier. 

Elektrische glasoven 

Elektrische glasovens kunnen worden gebruikt voor het smeltproces in de 
glasindustrie, waarvoor temperaturen nodig zijn van boven de 1600 ºC. 
Deze hoge temperaturen zijn nodig om het louterproces in gang te zetten, 
waarmee belletjes uit het glas worden verwijderd. Na het louteren wordt de 
temperatuur afgebouwd ten behoeve van het vormgeefproces. Afhankelijk 
van de toepassing daalt de temperatuur tot rond de 1100 ºC. Glasovens 
zijn nu gasgestookt.  
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Categorie Technologie Beschrijving 

Warmtepomp 

Het werkingsprincipe van een warmtepomp is dat warmte bij een lage 
temperatuur wordt opgenomen en met een hoge temperatuur wordt 
afgegeven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een vloeistof die bij 
lage temperatuur verdampt en bij hoge temperatuur condenseert. Het 
gehele proces van verdampen, comprimeren, condenseren en 
expanderen vormt een gesloten kringloop waar door middel van 
elektriciteit energie aan wordt toegevoegd. Op deze manier wordt de 
warmte opgewaardeerd. De efficiëntie waarmee dit gebeurt wordt 
uitgedrukt in de COP-waarde. 

Stoomrecompressie 

Stoomrecompressie is een technologie die wordt gebruikt om restwarmte 
in de stoomcyclus te houden in plaats van wegkoelen via condensatie. Om 
deze restwarmte nuttig te kunnen gebruiken wordt deze middels een 
compressiestap weer op druk en temperatuur gebracht. Voor het 
aandrijven van de compressor is elektriciteit nodig, maar dat is een fractie 
van de teruggewonnen restwarmte. De efficiëntie waarmee dit gebeurt 
wordt uitgedrukt in de COP-waarde. 

Elektrisch verwarmen 
(inductie, microgolf, 
infrarood) 

Inductie: elektrische stromen veroorzaken warmte door de weerstand in 
een metaal. De stromen kunnen worden opgewekt door een 
spanningsverschil of via inductie door een wisselend elektromagnetisch 
veld. Met deze warmte kunnen chemische processen worden uitgevoerd, 
zoals kraken en destillatie. 

Microgolf: toepassingen van microgolf verwarming zijn gebaseerd op het 
laten trillen van elektrische dipolen in een medium. Door dit trillen ontstaat 
lokaal warmte. Via de frequentie van de straling is hoge selectiviteit te 
bereiken die relevant is in chemische processen. Microgolf kan worden 
ingezet voor zowel droog- als vermarmingsdoeleinden. 

Infrarood: infrarood stralingspanelen zijn heel goed toepasbaar voor 
industriële processen waarbij warmte nodig is. Een groot voordeel van 
infrarood verwarming is dat er geen lange opstarttijden nodig zijn waardoor 
er een zeer grote tijdwinst gerealiseerd kan worden ten opzichte van de 
conventionele droog- en verwarmingstechnieken. 

Indirecte elektrificatie: 
inzet groene waterstof 
voor verwarming 

De technologie om warmte met waterstof te produceren is vergelijkbaar 
met warmteproductie met aardgas. Aangezien waterstof anders brandt 
dan aardgas is het nodig de branders aan te passen of te vervangen. 
Bovendien is er een waterstofinfrastructuur nodig is om de waterstof te 
transporteren als het niet ter plekke wordt opgewekt. Warmteproductie met 
waterstof kan worden gebruikt als duurzaam alternatief voor de productie 
van hoge temperatuur warmte. Daarmee zou warmteproductie met 
waterstof conventionele warmteproductie met aardgas kunnen 
vervangen/verdringen.  

C
C

U
 

CO₂-mineralisatie 

Bij mineralisatie wordt CO2 voor langere tijd of permanent gebonden aan 
mineralen. De belangrijkste voorbeelden zijn het harden van cement met 
CO2 en het produceren van aggregaat door middel van CO2 en industriele 
reststromen. Cement hardening met CO2 is het gebruiken van CO2 om 
calciumcarbonaat te vormen in cement. Dit kan gebruikelijke 
stoomhardening processen vervangen, versnelt het hardeningsproces en 
creëert een permanente opslag van CO2. Aggregaat kan geproduceerd 
worden door carbonaatmineralisatie: de reactie van CO2 met calcium of 
magnesiumoxide. Deze materialen komen in hogere concentraties voor in 
industriële reststromen zoals vliegas of bodemas van 
afvalverbandingsinstallaties. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Brandstoffen 

Het produceren van brandstoffen door het omzetten van CO2 vereist veelal 
waterstof om CO2 om te zetten naar syngas (hydrogenering). CO2 kan ook 
met behulp van microorganismen of algen woren omgezet. De productie 
van benodigde waterstof maak deze processen energie-intensief. 
Voorbeelden van brandstoffen die geproduceerd kunnen worden zijn 
diesel, kerosine, methanol en methaan. Doordat de CO2 vrijkomt na 
verbranding van het product en brandstoffen typisch geen lange 
levensduur hebben vormt deze categorie geen lange-termijn opslagvorm 
van CO2. De categorie kan, onder de juiste omstandigheden, wel fossiele 
CO2 vermijden. 

Chemicaliën 

Het produceren van chemicaliën door het omzetten van CO2 is een brede 
set aan technologieën die gebruik kunnen maken van biochemische 
processen, elektrochemische processen of meer conventionele chemie. 
Door de reductie van CO2 die nodig is voor de synthese van chemicaliën 
is vaak veel energie nodig. Dit kan in de vorm van elektriciteit, zonlicht of 
bijvoorbeeld waterstof (hydrogeneren) zijn. 

Directe toepassing 

CO2 vindt directe toepassing in veel verschillende sectoren. De 
belangrijkste is in voedselproductie en in Nederland is het bekendste 
voorbeeld hiervan het toevoeren van CO2 aan broeikassen. Daarnaast 
wordt CO2 in frisdrank en het brouwerijwezen gebruikt. CO2 wordt ook 
beperkt toegepast in het produceren van electronica. 

Fe
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Productie groene 
waterstof 

Groene waterstof wordt geproduceerd door met elektrolyse water te 
splitsen in zuurstof en waterstof. Voor dit proces is veel elektriciteit nodig. 
Omdat het hier groene waterstof betreft, zal dit met duurzaam opgewekte 
elektriciteit moeten gebeuren. Waterstof is voor de industrie een 
interessante energiedrager, omdat het de mogelijkheid biedt het surplus 
aan duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan. 

Biomassa, bionafta, 
en bio-ethanol 

Biomassa: in de industrie is duurzame biomassa op de lange termijn een 
oplossing als vervanger van grondstoffen die we nu uit aardolie en aardgas 
maken, zoals plastics. Als eerste stap worden er dan uit de biomassa 
grondstoffen voor de industrie gehaald. Het materiaal dat overblijft, kan 
dan als brandstof dienen om stroom mee op te wekken of als brandstof 
voor industriële processen waar veel hitte of energie voor nodig is. 

Bionafta: nafta, een product uit de olieraffinage, is een belangrijke 
grondstof voor de petrochemische industrie in Nederland. In Nederland zijn 
drie bedrijven met in totaal vijf naftakrakers, die nafta omzetten in een high 
value chemicals zoals etheen, propyleen, butadieen en aromaten. Fossiele 
nafta kan (gedeeltelijk) worden vervangen door nafta van biogene 
oorsprong. Bionafta kan worden geproduceerd door pyrolyse van 
biomassa – dit product wordt ook wel pyrolyse-olie genoemd. Pyrolyse olie 
wordt gehydrogeneerd om het geschikt te maken als feed voor de 
naftakraker. Dit kan bij de kraker zelf gebeuren, of bij de productie van de 
pyrolyse-olie. 

Bio-ethanol: bio-ethanol is ethanol dat is geproduceerd uit biomassa. 
Commercieel proces dat reeds op grote schaal wordt toegepast.  
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Zon-PV en 
windenergie 

Het inzetten van zon-PV en windenergie in de industrie vermindert de 
elektriciteitsvraag en reduceert daarmee indirecte CO2-emissies vanuit de 
industrie. 

Geothermie 
Het gebruik van geothermie in de industrie vermindert de warmtevraag en 
reduceert daarmee CO2-emissies die anders zouden hebben 
plaatsgevonden bij het opwekken van warmte door de industrie zelf. 

Biomassa 
(biomassaketel, 
biogasketel) 

Voor conversie van biomassa in andere energiedragers zijn verschillende 
technieken beschikbaar. Dit valt al gedeeltelijk onder de SDE+. 
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Categorie Technologie Beschrijving 

Zonthermie Zonthermie omvat het verwarmen van water met behulp van de zon en 
vermindert de warmtevraag.  
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Mechanische 
recycling chemie 

Mechanische recycling in de chemie omvat het verwerken van 
kunststofafval tot secundaire grondstoffen. 

Chemische recycling 
chemie 

Met chemische recycling wordt hier de productie van pyrolyse olie uit 
afvalplastics en vervolgens de inzet van pyrolyse olie in de naftakraker ter 
vervanging van fossiele nafta bedoeld. Pyrolyse olie moet gehydrogeneerd 
worden voordat het kan worden toegepast in de naftakraker. Hiervoor is 
waterstof nodig, en dat moet worden gekocht of gemaakt. In tegenstelling 
tot de inzet van bionafta worden bij de inzet van pyrolyse olie uit 
afvalplastics geen directe fossiele emissies (bij het kraakfornuis) 
vermeden, maar wel indirecte fossiele emissies (bij de AVI) vermeden. De 
gedachte is dat door het sluiten van de kringloop er minder netto CO2-
emissies ontstaan bij chemische recycling. De efficiëntie van het pyrolyse 
proces is 75% (gerelateerd aan de energie-inhoud van het afval). 

Waterstofproductie uit 
afval 

Waterstof kan worden geproduceerd uit afval door dit te verbranden. Na 
verbranding blijft een synthetisch gas over, waaruit waterstof kan worden 
gemaakt. 
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Appendix C Alle technologieën zijn geëvalueerd op basis van 
kosteneffectiviteit 

Deze appendix beschrijft de ruwe inschattingen van de kosteneffectiviteit voor elk van de 
technologieën die in de eerste fase zijn geïdentificeerd. Tabel 7 geeft een inschatting van 
kosten per vermeden ton CO2 voor elk van de alternatieven. Deze inschatting is gebaseerd 
op diverse openbare bronnen, waaronder het Conceptadvies SDE++ 2021 van PBL. 
Aangezien deze kosteninschatting nog een relatief grote onzekerheid kent en gebaseerd is 
op verschillende aannames, bijvoorbeeld over energieprijzen, hanteren we het begrip 
‘kosteneffectief’ ruim; we hanteren een bovengrens van €180/tCO2 voor wat als een 
kosteneffectief alternatief voor CCS kan worden beschouwd.27 Deze waarde is bewust hoog 
gekozen om te voorkomen dat in de voorselectie (stap 2 van Figuur 2) onterecht alternatieven 
uit worden uitgesloten op basis van een ruwe inschatting van kosten. 

Tabel 7. Ruwe inschatting van de kosteneffectiviteit van technische alternatieven op basis van 
literatuur ten behoeve van voorselectie28 

Maatregel-
categorie Maatregel 

Kosten 
lager dan 
CCS 

Kosten 
gelijk aan 
CCS 

Kosten 
hoger dan 
CCS 

Energie-
efficiëntie 

Efficiënte droogtechnieken x x 
Efficiënte scheidingstechnieken x x 
Efficiënte staalproductie x 
Industriële restwarmte x x 
Procesintensificatie x x 
Overige energie-efficiëntie x x 

Elektrificatie 

Elektro-fornuis (voor kraakprocessen) x 
Elektrische boiler x 
Elektrische glasoven x x 
Warmtepomp x 
Stoomrecompressie x 
Elektrisch verwarmen (inductie, microgolf, 
infrarood) x x 

Indirecte elektrificatie: inzet groene waterstof voor 
verwarming x 

CCU 

CO₂-mineralisatie x 
Brandstoffen x 
Chemicaliën x x 
Directe toepassing x 

Feedstocks Productie groene waterstof x 
Biomassa29 x x x 

Duurzame 
energie 

Zon-PV en windenergie x x x 
Geothermie x x x 
Zonthermie x 
Biomassa (biomassaketel, biogasfornuis, 
biogasketel) x x x 

Resource 
efficiency 

Mechanische recycling chemie x 
Chemische recycling chemie x 
Waterstof productie uit afval ? 

27 Ter illustratie: in het voorlopige SDE++ advies 2021 van PBL bestaat een bandbreedte in subsidie-intensiteit 
voor CO2-afvang en -opslag van €39/tCO2 - €88/tCO2 
28 Voor een aantal technologieën kon niet worden vastgesteld of deze kosteneffectief zijn t.o.v. CCS. Hiervoor is 
aangenomen dat deze technologieën altijd gelijk zijn aan CCS of goedkoper dan CCS. Dit betreft efficiëntere 
droogtechnieken, efficiëntere scheidingstechnieken, procesintensificatie en overige energie-efficiëntie 
maatregelen 
29 In de verdiepingsfase is gebleken dat biomassa als feedstock niet kosteneffectief is t.o.v. CCS 



Van:  DGMI
Aan: DGMI
Onderwerp: RE: Voorbereiding overleg minister Blok, as van Weyenberg, Olthof en Tata Steel 15 september
Datum: vrijdag 10 september 2021 11:16:59
Bijlagen: image001.jpg

en andere collega's,

Wij vinden het een goede agenda. Nog twee zaken die we in het gesprek ook aan de orde
zouden willen laten komen:

-medewerking van Tata Steel voor het aanleveren van informatie over emissies onder
verschillende tijdspanne verschillende technieken voor de werkzekerheid naar de effecten
op leefomgeving en milieu.

-kooksfabriek 2: hier focust veel aandacht op van omwonenden en media. Doet Tata Steel
hier al het mogelijke? De installatie is oud, maar hoe is die bijgehouden, onderhoud en,
gerenoveerd en hoe gaat dat gebeuren in bv het geval van het BF-CCUS-scenario, waarin
deze fabriek nog open blijft tot 2035? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: 9 sep. 2021 14:57
Aan: ) - DGMI" @minienw.nl>; " , drs.

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; " ) - DGMI" @minienw.nl>

Onderwerp: Voorbereiding overleg minister Blok, as van Weyenberg, Olthof en Tata
Steel 15 september

Beste  en

Woensdag 15 september is het overleg tussen minister Blok, stas van Weyenberg, Olthof en
Hans v.d. Berg. Maandag 13 september ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) en dinsdag 14
september spreken in ieder geval Jeroen en Steven elkaar. Het lijkt me goed dat wij voor het

ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) van 13 september een voorstel doen. Dan is er de 13de iets te
bespreken. Hieronder mijn aanzet, met kort doel en toelichting.

Hebben jullie aanvullingen of een hele andere insteek?

1. Voorstel en kennismaking
2. Terugblik op commissiedebat 9 september
3. Roadmap+ en maatregelen die Tata Steel neemt om uitstoot en gevolgen omgeving te

beperken: Als gezamenlijke overheden kunnen we Tata Steel aanspreken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk maatregelen te nemen
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(volgens mij is dat voor stas van Weyenberg ook een doel van het gesprek).
4. Tussenrapportage Roland Berger: Beide routes naar een duurzaam Tata Steel zijn

“technisch haalbaar”. Het rapport is nog niet af, verschillende onderdelen worden nog
onderzocht. De overheden kunnen aan Tata Steel de vraag stellen op welke variant zij
willen koersen op basis van de tussenrapportage (daar komt geen variant 1 of variant 2
als antwoord uit. Dit is vooral een kans voor Tata Steel om aan te geven wat er volgens
hen nodig is om de DRI/EAF route mogelijk te maken. In termen van infrastructuur en
financiën. EZK kan daar weer op reageren).

5. Bewoners en de omgeving: De sfeer en discussie in en met de Omgeving van Tata Steel
is verhard en gepolariseerd en het vertrouwen in de overheden en Tata Steel staan
onder druk. De grote media aandacht, de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen
metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn hier de duidelijkste uitingen van.
Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en andere belangenorganisaties
een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan met elkaar. In het programma Tata
Steel 2020 – 2050 is hiervoor het “Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige
uitwerking en concretisering nodig. Het is lastig om vooraf precies te definiëren waar zo
een overleg precies over moet gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn. Sterker
nog: Deelnemers, doelen en randvoorwaarden kunnen in het begin van een dergelijk
overleg een onderhandeling en discussie op zich zijn. Er gaat tijd overheen voordat een
dergelijk overleg functioneert en een vastere vorm krijgt. In overleg 15 september kan
worden uitgesproken dat er in principe bereidheid is om mee te doen aan een dergelijk
overleg. Dit is vaker aan de orde geweest, maar nog niet met de Rijksoverheid. We
kunnen denk ik beginnen met een onderwerp dat (enigszins) concreet te maken is,
namelijk de monitoring van emissies door Tata Steel en de effecten van de Roadmap+.
Net ook aan de orde in het commissiedebat. Hoe doe je dat op een goede manier en wie
moet dat doen? Wat is er al op dit vlak en waar zitten dan de ervaren gebreken? In het
overleg van 15 september kan worden besproken of hier draagvlak voor is vanuit
overheden en Tata Steel.

Ter toelichting vanuit mijn kant waarom ik aan dit onderwerp denk om mee te beginnen (vooral

voor jullie, hoeft niet mee voor de13de of 15de):

o Het is door bewonersorganisaties naar voren gebracht in discussie en standpunt
om “zelf metingen te doen”.

o Beleid voor een gezondere leefomgeving in relatie tot Tata Steel komt uiteindelijk
neer op het beperken van emissies van Tata Steel, die moeten minder. Om het
succes van je beleid te monitoren is het goed om hier zicht op te hebben.

o Wat, hoe en door wie er precies wordt gemeten is een onderwerp waar je met
elkaar (bewoners, overheden en Tata Steel) over kunt discussiëren. Het hangt er
maar net vanaf wat je precies wilt weten en met welk doel. En je moet het
afbakenen, “alles” gaan meten is niet doelmatig. Er zijn ook technische grenzen.

o Bewoners en overheden kunnen niet zo maar bij Tata Steel alles gaan na meten.
Als toezichthouder heb je daar een goede reden voor nodig, dat een bedrijf zelf
meet en rapportages en gegevens aanlevert is hoe het (nu eenmaal) wettelijk in
elkaar zit. Die rapportages worden wel gecontroleerd en steekproefsgewijs is er
controle op de manier van meten. Tata Steel moet hier dus in hoge mate aan
mee willen werken en ook zelf aan de slag: Het zijn hun emissies en fabrieken en
je moet die taak ook niet over willen nemen. Echter: Mijn  verwachting is dat



Tata Steel wel bereid is om hier binnen bepaalde kaders aan mee te werken.
Tata Steel heeft er immers belang bij om objectief en onafhankelijk aan te
kunnen tonen dat het echt beter wordt en dat de Roadmap+ effectief is. Wanner
het dan “objectief en onafhankelijk” is wel de vraag. Hangt ook af van aan wie je
het vraagt.

o Ook in de RIVM notitie “Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar
gevolgen voor gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel” van 3
september (dit gaat over de “parallelle” studie van effecten gezondheid van de
twee varianten die Roland Berger onderzoekt) wordt geadviseerd een
monitoringsprogramma op te zetten in termen van emissies (en depositie). Ik ga
er vanuit dat I&W hier op enige wijze invulling aan wil geven.

NB: Mocht overleg met bewoners om wat voor reden ook niet lukken dan is het volgens mij nog
steeds een zinvolle exercitie.

Hoor graag vandaag of morgen, stuurgroep is maandagochtend al vroeg (08:30).

Groet,

Beleidsadviseur / procesmanager dossier Tata Steel – Omgevingsbeleid

T  (023)  / 06- 
Houtplein 33  2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

cid:image001.jpg@01D1B772.3AB91D60

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Aan: ); Pappie, drs. D. (David)
Cc:

Onderwerp: Akkoord nota MEZK vooroverleg STASIenW ?
Datum: vrijdag 10 september 2021 18:32:06
Bijlagen: DOMUS-21232925-v1-Vooroverleg_met_Stas_IenW__de_heer_van_Weyenberg (002).docx

Advies_aan_IenW_Scenario"s_Tata-Steel_20210903.pdf
01 AANGEPAST- Aanbiedingsbrief advies-memo RIVM uitvoering motie Boucke Hagen.DOCX

Ha Focco,

Graag je akkoord op de nota in de bijlage t.b.v.  vooroverleg tussen MEZK en STAS IenW
maandag 13 september
Het vooroverleg gaat in op de afstemming/voorbereiding overleg woensdag 15 sept tussen
MEZK, STAS IenW, Gedeputeerde Olthoff en Hans van den Berg (TSN).

Als akkoord zet  (BBR) deze stukken door naar MEZK.

Alvast fijn weekend!

Groet,

Van: @minezk.nl 
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 18:05
Aan: @minezk.nl; @minezk.nl
CC: @minezk.nl
Onderwerp: RE: nota vooroverleg stas ienw mezk- goede versie

Hi

Dank! Heb paar aanpassingen en paar vragen. Verder akkoord. Als jullie die doorvoeren,
kunnen jullie ‘m wat mij betreft doorsturen naar Focco voor akkoord.
Graag met mij in de cc, dan zie ik het als Focco akkoord is en kan ik ‘m doorzetten naar de
minister.

Groet,

Adviseur van minister EZK
Bureau Bestuursraad

@minezk.nl
06

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 17:59
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Re: nota vooroverleg stas ienw mezk- goede versie

Dank prima wmb 

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Aanleiding

Op maandag 13 september 10.15-10.45 uur heeft u een afstemmingsoverleg met stas IW. In dit overleg bespreekt u het gesprek voor dat u samen met hem, de gedeputeerde van Provincie Noord Holland, de heer Olthof en de CEO van Tata Steel Nederland (TSN), de heer van den Berg, voert op woensdag 15 september 09.15 -10.15 uur. 

De aanleiding en doel van het overleg op woensdag is de toezegging van STAS IenW om na uitkomst van het RIVM onderzoek, kortstondig daarna in gesprek te gaan met TSN en de Provincie over welke aanvullende maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden om de impact op het milieu te verbeteren.  


Advies

· U kunt kennis nemen van de nota.

· U kunt kort samen terug- en vooruitblikken op de EZK-IenW samenwerking op het TSN dossier en het gevoerde debat donderdag 9 september;

· Ten aanzien van het overleg tussen EZK, IenW, Provincie en TSN, kunt u delen wat uw insteek voor het gesprek is en vragen wat STAS IenW wilt bespreken. 



Kernpunten

Korte terug-en vooruitblik samenwerking

· U kunt naar eigen invulling terugblikken op de samenwerking in het debat. 

· Op woensdagochtend heeft IenW een hoofdlijnenmemo van het RIVM met een Kamerbrief naar de Kamer gestuurd. STAS IenW heeft dit kort aangekondigd in het vooroverleg op woensdagmiddag en EZK is ambtelijk geïnformeerd over de hoofdlijnenmemo (deze zat in uw weekendtas van 3 september, zie bijlage). Tegelijkertijd had er betere afstemming kunnen plaatsvinden, in plaats van het alleen delen van de informatie tussen IenW en EZK. U kunt daar naar eigen gelang een opmerking over maken en afspreken in het vervolg Kamerbrieven over dit dossier met elkaar te delen, en vervolgens te besluiten of deze uitgaat namens IenW, EZK of in gezamenlijkheid.  



Voorbespreking overleg MEZK/STAS IenW/Provincie/TSN

· Organisator van het overleg is IenW. De STAS IenW heeft naar aanleiding van het RIVM rapport de wens uitgesproken op korte termijn met TSN te willen spreken om te bezien wat mogelijk is om aanvullende maatregelen te kunnen nemen voor de verbetering van de leefomgeving rond de staalfabriek.

· U ontvangt nog een separate voorbereiding voor het overleg woensdag. 

· Op maandag vindt een ambtelijke stuurgroep plaats tussen IenW, EZK en de Provincie. Eventuele punten en de agenda voor woensdag worden daar vastgesteld. Die worden in uw voorbereiding meegenomen.  

· U wordt geadviseerd om woensdag namens EZK in ieder geval de volgende inbreng uit te dragen. Deze punten kunt u op voorhand delen met STAS IenW.

· Benadrukken dat de inzet van EZK altijd de bevordering van duurzaamheid in de brede zin van het woord is: op het gebied van klimaat, milieu en gezondheid. Voorbeelden:

· in de Expression of Principles (EoP) hebben EZK en TSN afgesproken dat naast CO₂ reductie de vermindering van milieu- en gezondheidsoverlast ook een belangrijke doelstelling is. EZK zal er op toezien dat overlast verminderende projecten ook uitgevoerd worden. 

· Ook om in aanmerking te komen voor ondersteuningssubsidies, zoals de SDE++, zal een bedrijf altijd moeten worden voldoen aan de diverse milieuvergunningen. 

· Uitspreken dat de samenwerking TSN tussen EZK en TSN goed loopt en de indruk hebt dat TSN zich inzet om hun impact op het klimaat en milieu te verbeteren. U kunt aangeven het gevoel te hebben dat TSN bereid is zich verbeterd in te zetten, en er al gewerkt wordt aan de verbetering van de leefomgeving. 

· In het kader van Roadmap plus zijn er al projecten afgerond nadat het RIVM de metingen had verricht ten behoeve van het recente rapport. In de tussenliggende periode in de emissie van lood en paks verder verminderd. In bijlage 1 is een toelichting opgenomen over de milieu performance van TSN. 

· Het is belangrijk dat goed inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten zijn geweest van Roadmap Plus en de genomen maatregelen van TSN. Daarvoor is monitoring van emissies door TSN, maar ook zeker toezicht op de resultaten van de maatregelen van belang door provincie Noord Holland en de omgevingsdienst. 

· U kunt eventueel vragen hoe IenW hier van plan is Provincie Noord Holland en de omgevingsdienst te ondersteunen. 

· U kunt vragen hoe STAS I&W de Provincie wil ondersteunen in het realiseren van versnelde maatregelen. Tata Steel is bezig om Roadmap Plus te realiseren maar onderzoekt ook hoe en waar projecten versneld uitgevoerd kunnen worden. U kunt dit bespreken met Stas IenW en vragen hoe de komende periode ook medewerking van met name de toezichthouder en/of vergunningverlener (Provincie Noord Holland) tot stand kan komen. 

· U kunt vragen welke punten STAS IenW zou willen bespreken en afstemming over zou willen hebben. 

· Stas IenW zal vragen om een duidelijk beeld van fiscale/financiële instrumenten, die EZK mogelijk tot de beschikking heeft. U kunt vragen voor welk doel precies bedoeld wordt en toezeggen dat EZK een overzicht zal delen met IenW. 

· Afspraken maken over de rol en positie van IenW en EZK bij oplevering rapport Ronald Berger. Stas IenW zal mogelijk vragen hoe EZK hun rol ziet wanneer dat rapport er ligt? In eerste instantie is het aan het bedrijf om op basis van de resultaten, binnen de kaders van het klimaatakkoord en Nederlandse wet- en regelgeving te beslissen over hun te nemen verduurzamingsroute. U kunt aangeven dat EZK op basis van de resultaten zal bekijken wat het zal doen. Het heeft geen nut om daar nu over te speculeren.

· Vermijden: U wordt geadviseerd niet in het vooroverleg, dan wel in het overleg woensdag, in te gaan op de ontwikkelingen omtrent de SDE++ aanvraag van TSN voor hun CCS-project. Dit kan eventueel separaat of en marge van dit overleg opgezet worden tussen EZK en TSN. 



Toelichting

· Hieronder wordt ingegaan op een aantal kerndata op het gebied van de verduurzamingsroutes in het Roland Berger rapport, dan wel op het gebied van milieu. 


Overzicht met kerndata TSN op basis van het Roland Berger rapport

· TSN stoot 12,6 miljoen ton CO₂ uit per jaar à 7% van de Nederlandse CO₂ uitstoot. TSN draagt 7,1 miljard (1%) bij aan de Nederlandse bruto toegevoegde waarde. TSN produceert 7,2 Mton vloeibaar staal per jaar à 1,8 ton CO₂ per ton staal

· In de Expression of Principles (EoP) is afgesproken dat TSN in 2030, circa 5Mton CO₂ reduceert, dat staat gelijk aan 40% CO₂ reductie. Op basis van het klimaatakkoord dient TSN in 2030 30% CO₂ te reduceren, circa 3,4 Mton. 

· Roadmap+: voor 2025 belangrijkste emissiebronnen (geur, stof, geluid, Nox, zware metalen) aangepakt. 

· Route I: BF-CCUS – 5 Mton 2030 - staal maken met steenkool en CCS, op termijn waterstof. Dit is grotendeels gebaseerd op het CCS Project Everest: afvangen en opslaan van CO₂ uit restgassen, hoogovens en de BOF, alsmede productie van ca 114 kt/jaar (blauwe)waterstof uit die restgassen, nadat daar de CO₂ is uitgehaald.

· Route 2: Direct-to-dri behaalt 3,9 Mton in 2030. Met aanvullende maatregelen leidt deze route ook in 2030 tot 5Mton. Direct Reduced Iron: productie van ijzer met behulp van waterstof ipv kolen/cokes. in eerste instantie met aardgas. Zodra voldoende groene waterstof dan zal deze overstap plaatsvinden

· Zoals aangegeven in het parlementaire memo van Roland Berger, is het onderzoek nog niet afgerond. Het vervolgonderzoek gaat nog in op:

· aanvullende maatregelen

· technische haalbaarheid in de tijd

· financiële/economische haalbaarheid

· milieu impact









Milieu performance Tata

Tata’s milieu performance is over de jaren steeds beter geworden. De uitstoot van bv. PAKS en lood is gedaald. Deze informatie is gebaseerd op verkregen emissiecijfers van Tata Steel. De metingen zijn verricht door RIVM en GGD.

Redenen waarom de lood- en Pak’s-emissies van de staalfabriek in de loop der jaren gedaald zijn:

· Er is in 2010 een doekfilter installatie op de sinterfabriek geplaatst die zorgt voor een behoorlijke vermindering van loodemissie. 

· De metingen die de basis vormen van het onlangs verschenen rapport van het RIVM over stofdeposities zijn verricht tussen 5 oktober en 26 november 2020. Nog voordat:

· Begin 2021 bij de sinterkoelers een nieuw ESP-filter in gebruik is genomen dat zorgt voor een vermindering van lood en pak’s emissies (o.a. benzoapreen). Dit project zat in de Roadmap 2030 dat nu dus uitgevoerd is.

· In januari 2021 is de hulpstoffenfabriek van de hoogoven gesloten als gevolg van te hoge PAK uitstoot. Door sluiting is de emissie van Pak’s substantieel afgenomen. Momenteel bezig met vergunningentraject om deze fabriek weer op te starten maar dan met een speciaal PAK-filter waardoor er geen Pak- uitstoot zal zijn. 

· Kooks en Gasfabriek (KGF2): Hier worden de ovenwanden momenteel versneld geïsoleerd. Hiermee wordt de zwavelachtige geuroverlast gereduceerd. Zo zijn afgelopen maand 2 klachten over geuroverlast gemeld tegenover 30 gemiddeld. De versnelling is aangekondigd in Roadmap plus.  



Verdere overlast vermindering

· De Denox-installatie  bij de pelletfabriek is het grootste project uit de Roadmap + en kost 150 mln. euro. Het wordt een groot bouwproject, vergelijkbaar met een flatgebouw van 8 etages. De bedoeling is dat dit project in 2025 gerealiseerd zal zijn. 

· Door de Denox-installatie zal de emissie van lood en andere zware metalen uit de pelletfabriek met 80% afnemen. Voor de gehele staalfabriek zal dit een reductie van 55% betekenen. Voor pak’s zal het effect niet groot zijn.
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Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor 
gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel 
RIVM, Bilthoven, 3 september 2021 
 
 
Aanleiding 
 
Op 9 september is een debat gepland over Tata Steel in de Vaste Commissie voor 
Economische Zaken en Klimaat. Op dezelfde dag is ook een AO Leefomgeving gepland. 
Het debat over Tata Steel gaat over de toekomstperspectieven: hoe kan de 
staalproductie in Nederland gecombineerd worden met de klimaatdoelen en de ambities 
ten aanzien van een gezonde en veilige leefomgeving? Hiervoor zijn meerdere moties 
aangenomen die verzoeken de toekomstperspectieven van Tata Steel te onderzoeken, 
inclusief een motie over de gevolgen voor gezondheid en milieu1.  
 
Het ministerie van IenW heeft medio augustus ter voorbereiding op het Kamerdebat aan 
het RIVM gevraagd waarmee rekening gehouden moet worden bij het in beeld brengen 
van de effecten van de verduurzamingsscenario’s van Tata Steel op de leefomgeving en 
gezondheid van omwonenden. In dit memo geeft het RIVM een aantal aandachtspunten 
mee waarmee bij het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek rekening gehouden 
zou moeten worden. 
 
 
Situatieschets 
 
Het ministerie van EZK heeft eind maart een Expression of Principles gesloten met Tata 
Steel, waarin wordt ingezet op een route naar verduurzaming, behoud van het bedrijf en 
werkgelegenheid en een schone leefomgeving. Het gaat hierbij in het bijzonder om 
verlaging van de CO2-emissie (met 5 miljoen ton in 2030 van de 12 miljoen ton die 
momenteel door Tata, inclusief de energiecentrales die op hoogovengas draaien, wordt 
uitgestoten) als belangrijk onderdeel van het realiseren van de Nederlandse 
klimaatdoelstelling. Voor het onderdeel CCS kan Tata Steel aanspraak maken op subsidie 
via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidieaanvraag voorbereid. De 
SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november opengesteld.   
 
In opdracht van Tata Steel worden de kosten en CO2-effecten van de verschillende 
opties onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek door adviesbureau Roland Berger. Het 
haalbaarheidsonderzoek vergelijkt twee alternatieve scenario’s. Het scenario van Tata 
Steel omvat CCS (afvang en opslag CO2 in lege gasvelden Noordzee) en de productie 
van blauw waterstof als een overgangsoplossing om de doelstelling voor CO2-reductie op 
korte termijn te halen. FNV heeft, in samenwerking met ‘werkgroep Zeester’, een 
alternatief scenario voor verduurzaming opgesteld. Dit scenario heet ‘Groen Staal’ en 
gaat uit van een snellere overgang op andere technieken en de inzet van waterstof dan 
het scenario CCU/CCS van Tata Steel. Daarnaast heeft Tata Steel aangekondigd in de 
periode tot en met 2025 maatregelen te treffen om de voornaamste bronnen van 
overlast voor de omgeving (stof, geur, geluid) aan te pakken. Deze staan beschreven in 
de Roadmap Plus. Roland Berger gaat in zijn rapportage over scenario A en B bij beide 
uit van volledige uitvoering van de Roadmap Plus van Tata Steel. Die effecten zijn 
daarom voor beide scenario’s gelijk.  
 
 


 
1 Kamermotie Hagen/Boucke (8 juli 2021): … verzoekt de regering, het aangekondigde onafhankelijke 
onderzoek naar de 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. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-zijn-gemaakt-over-co2-reductie

https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2021/haalbaarheidsonderzoek-duurzame-toekomst-tata-steel.html

https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/roadmap-plus/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13441&did=2021D28595
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De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind oktober verwacht. Voorlopige 
resultaten zullen waarschijnlijk worden gepresenteerd in de Tweede Kamer op 9 
september. 
 
De vorige demissionair staatssecretaris van IenW heeft, in lijn met het verzoek vanuit de 
Kamer, aangegeven dat Tata Steel niet alleen klimaatwinst/CO2-reductie mee moet 
nemen in de toekomstplannen, maar ook in kaart moet brengen welke maatregelen het 
meeste effect hebben op de gezondheid van omwonenden. 
 
 
 
Aandachtspunten  
 
Naar aanleiding van de vraag van het ministerie van IenW waarmee rekening gehouden 
zou moeten bij onderzoek naar de effecten van de scenario’s uit de haalbaarheidsstudie 
op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden, geven wij de navolgende 
aandachtspunten mee. Deze worden in de paraaf erna nader toegelicht. 
 


1. Bepaal scherp wat de doelstelling is van het onderzoek. De opzet en doorlooptijd 
van het onderzoek is daarvan afhankelijk.  


2. Wees ervan bewust dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet 
zondermeer gunstig zijn voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van 
omwonenden; deze maatregelen kunnen ook gepaard gaan met negatieve 
effecten. 


3. Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart 
brengen en vergelijken van de verschillende scenario’s, naar integrale effecten in 
de totale keten gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid 
positieve effecten van bepaalde maatregelen in dit project moeten worden 
afgezet tegen eventuele trade offs, ook als die buiten het project plaatsvinden. 


4. Betrek bij onderzoek naar gezondheidseffecten niet alleen stressoren die 
weggenomen of verminderd worden maar ook die mogelijk toegevoegd of 
versterkt worden. Betrek daarbij in het kader van de externe veiligheid ieder 
geval ook een analyse naar verandering van de risico’s voor de omgeving.  


5. Het RIVM beveelt aan afspraken te maken over het monitoren van de effecten 
van voorgenomen maatregelen op de leefomgeving ten opzichte van de huidige 
situatie. De klimaatplannen alsmede de plannen uit de Roadmap Plus bevatten 
verwachtingen over welke reducties van stoffen worden voorzien. Met een 
monitoringsprogramma kan worden gemeten wat de effecten ervan in de praktijk 
zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de mate waarin beoogde doelen 
worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen kennis aan voor 
eventuele bijsturing.  


6. Gelet op haar publieke functie behoort het niet tot de taak van het RIVM om 
scenario-onderzoek te doen naar milieu-en gezondheidseffecten van individuele 
ondernemingen. Het past wel bij de rol van het RIVM om de kwaliteit van de 
leefomgeving te monitoren en daarmee kennis aan te reiken over de mate waarin 
beoogde doelen worden behaald.  


7. Creëer helderheid over welk onderzoek in welke fase van het proces wordt 
uitgevoerd; de opzet, vereisten en doorlooptijd zijn daarvan afhankelijk. 
 
 


Toelichting 
 
Doelstelling van het onderzoek 
Beantwoording van de vraag waarmee rekening gehouden moet worden, is afhankelijk 
van de doelstelling van het onderzoek. Een kwalitatieve vergelijking ten behoeve van 
een afweging tussen de twee scenario’s (bv in het kader van de SDE++ 
subsidieregeling), waarbij de maatregelen uit de Roadmap Plus als constante wordt 



https://www.ad.nl/noord-holland/staatssecretaris-van-veldhoven-tata-moet-gezondheid-meenemen-in-toekomstplannen%7Ea79764e3/
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verondersteld, vergt een andere opzet dan wanneer wordt beoogd de impact van de 
scenario’s op de emissies en de daaruit voortvloeiende concentraties in de lucht of in het 
water en deposities op de bodem van diverse stoffen in de omgeving in beeld te 
brengen, alsmede de daaraan gerelateerde gezondheidseffecten. Bepaal dus scherp wat 
de doelstelling is van het onderzoek. Daarvan is de opzet, haalbaarheid en doorlooptijd 
van het onderzoek afhankelijk.  
 
Het risico van het verrichten van partiële effectstudies is dat de integraliteit uit het oog 
wordt verloren. Daartoe een aantal aandachtspunten. 
 
Wanneer, zoals de Kamer-motie vraagt, een relatieve vergelijking van de twee 
klimaatscenario’s op gezondheidseffecten wordt gemaakt, is het van belang zich te 
realiseren dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet zondermeer gunstig zijn 
voor de omgevingskwaliteit en/of gezondheid voor omwonenden. De CCS-maatregelen 
hebben vooral betrekking op CO2 en niet zozeer op emissies van stoffen die relevant zijn 
voor de gezondheid. De toepassing van CCS kunnen zelfs leiden tot extra emissies van 
NOx, SO2 en fijnstof, vanwege de extra energie die nodig is voor afvang, transport en 
opslag in lege aardgasvelden onder de Noordzee. Bij het in beeld brengen van effecten 
van emissiereducerende maatregelen is het daarom van belang onderscheid te maken in 
verschillende fasen van het staalproductieproces. Zo grijpen de klimaatmaatregelen 
primair aan op de brandstofkeuze (en mogelijk ook op de emissies bij aanvoer en opslag 
van kolen), maar niet op het proces van staalproductie zelf, dat juist gepaard gaat met 
voor de gezondheid relevante emissies van fijnstof, PAKs en zware metalen, en de 
emissies in de afval/reststoffenfase. Maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken zijn 
derhalve niet zondermeer gunstig voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van 
omwonenden. 
 
Vanuit het perspectief van de leefomgeving en omwonenden is het derhalve van belang 
dat ook de maatregelen uit de Roadmap Plus bij de analyse wordt betrokken. Voor zover 
wij hebben begrepen worden de maatregelen uit de Roadmap in de haalbaarheidsstudie 
voor beide scenario’s als uitgangspunt genomen.  
 
Integrale benadering 
Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart brengen en 
het vergelijken van de verschillende scenario’s naar integrale effecten in de totale keten 
gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid positieve effecten van 
bepaalde maatregelen in dit project moeten worden afgezet tegen eventuele trade offs, 
ook als die buiten het project plaatsvinden. Bijvoorbeeld: als in een bepaald scenario de 
inzet van meer windenergie wordt verondersteld, moet worden afgewogen of dat 
betekenis heeft voor de beschikbaarheid van duurzame energie voor andere partijen.    
 
Verder adviseert het RIVM niet alleen naar klimaat, milieu en gezondheidseffecten te 
kijken, maar ook eventuele effecten van de scenario’s op de externe veiligheid te 
onderzoeken. Ook dat hoort tot het in beeld brengen van effecten voor de (directe) 
leefomgeving. Zo brengt het werken met waterstof andere risico’s met zich mee. 
 
 
Maak afspraken over een monitoringsprogramma 
In het algemeen kan gesteld worden dat reductie van emissies en deposities van voor 
gezondheid relevante stoffen, een positief effect heeft op de gezondheid.  
 
Het in kwantitatieve zin doorrekenen van toekomstige gezondheidseffecten van bepaalde 
scenario’s is zeer complex. Niet alleen zijn veel en specifieke data nodig (o.a. over alle 
relevante specifieke stoffen), maar het zou ook nader wetenschappelijk onderzoek 
vergen naar de causale relaties tussen emissies en gezondheidseffecten. De vraag moet 
vervolgens gesteld worden wat uitkomsten van een dergelijk onderzoek, dat ruime 
doorlooptijd zou vergen, nog toevoegt en bijdraagt aan de oplossing van de 
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problematiek. Sinds 1995 is reedsveel onderzoek verricht naar de gezondheidssituatie in 
de IJmondregio. Zo zijn o.m. de emissies en deposities in beeld gebracht, en vergeleken 
met andere regio’s. Ook is epidemiologisch onderzoek verricht naar het voorkomen van 
bepaalde ziekten en gezondheidsklachten ten opzichte van andere regio’s.2 Uit al deze 
studies is een goed beeld verkregen van de samenhang tussen de emissies en de 
gezondheidseffecten van bewoners. 
 
Het RIVM beveelt daarom aan vooral concrete afspraken te maken over het inrichten van 
een monitoringsprogramma waarmee de effecten van de maatregelen op de 
leefomgeving in de praktijk gevolgd kunnen worden (bij voorkeur door meten ipv 
rekenen). De scenario’s van Tata-Steel (de klimaatplannen alsmede de plannen uit de 
Roadmap Plus) bevatten op basis van berekeningen verwachtingen over welke reducties 
van stoffen zullen worden gerealiseerd. Met een monitoringsprogramma kan worden 
gemeten wat de effecten in de praktijk zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de 
mate waarin beoogde doelen worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen 
kennis aan voor eventuele bijsturing.  
 
Het RIVM beveelt aan in het monitoringsprogramma een aantal indicatoren (emissies, 
concentraties, deposities) af te zetten ten opzichte van de huidige situatie: verbetert de 
situatie in de omgeving? Om dit te monitoren wordt geadviseerd periodiek metingen te 
verrichten. Een afname van voor gezondheid relevante stoffen zal een positieve bijdrage 
leveren aan de gezondheidssituatie in de regio. 
 
Daarbij is het relevant onderscheid te maken tussen acute gezondheidsklachten en de 
langere termijn gezondheidseffecten. Reductie van emissies (fijnstof) zal op kortere 
termijn effect kunnen hebben op acute gezondheidsklachten, zoals klachten over de 
luchtwegen. Fijnstof, PAKs en metalen dragen echter ook bij aan het risico op 
gezondheidseffecten die pas op de langere termijn optreden. Zo is de 
luchtverontreiniging van 20-40 jaar geleden zeer waarschijnlijk mede verantwoordelijk 
voor een gedeelte van de verhoogde incidenties van longkanker die momenteel worden 
gevonden.  
 
In aanvulling op het monitoren (meten) van deposities en concentraties kan worden 
overwogen om ook de gezondheidssituatie van de bewoners te volgen. Dit kan door 
eerder en nog lopend onderzoek (zie bijlage onder 1 en 2.III) naar gerapporteerde 
gezondheidsklachten en medicijngebruik (periodiek) te herhalen. Op deze manier kan de 
ontwikkeling van acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen worden 
gevolgd. Ten slotte is bekend dat beleving, ervaren overlast en daardoor veroorzaakte 
stress ook tot gezondheidseffecten kunnen leiden. Ook dat zou kunnen worden 
betrokken in een onderzoek. 
 


Relatie tussen diverse procedures 
Het RIVM constateert dat Tata Steel voor het onderdeel CCS mogelijk in aanmerking 
komt voor subsidie, via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidie 
aanvraag voorbereid. De SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november 
opengesteld. Het RIVM constateert voorts dat de plannen maatregelen omvat die een 
omgevingsvergunning vereisen en die m.e.r.-plichtig zijn. De provincie Noord-Holland is 
in dezen het bevoegd gezag. De Commissie voor de m.e.r. is reeds verzocht een advies 
over de reikwijdte en detailniveau voor een op te stellen milieueffectrapport op te 
stellen. Dit advies is in juni 2021 gepubliceerd3. De Commissie voor de m.e.r. adviseert 
hierin over de aspecten die betrokken moeten worden om tot een volledig beeld van de 


 
2 Op de website van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van alle onderzoeken die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn verricht: https://www.rivm.nl/tata-
steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond. 
3 Commissie voor de m.e.r.; Project Everest, Tata Steel IJmuiden, Advies over reikwijdte en detailniveau van 
het milieueffecterapport; 9 juni 2021, projectnummer 3561. 



https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond

https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf
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totale broeikasgasreductie te komen. Het RIVM sluit aan bij het advies van de Commissie 
voor de m.e.r. dat het milieueffectrapport daarnaast ook een compleet beeld moet geven 
van de gevolgen voor de directe leefomgeving en het milieu, zoals luchtkwaliteit en 
geluidhinder, alsmede van wat de gevolgen zijn van alle veranderingen voor de 
gezondheid van omwonenden. Omdat een milieueffectrapportage bedoeld is om, op 
basis van in kaart gebrachte milieueffecten, alternatieven tegen elkaar af te wegen, 
adviseert het RIVM dan ook de scenario’s die door de initiatiefnemer worden gewogen, 
(ook) in het kader van de m.e.r.-procedure te laten onderzoeken op zowel klimaat-, als 
leefomgevings- en gezondheidseffecten.  
  







6 
 


Bijlage:  
Overzicht afgeronde en lopende RIVM onderzoeken m.b.t. luchtkwaliteit, 
depositie en gezondheid in de IJmond 
 
 
1. Onderzoek in opdracht van IenW naar aanleiding van in 2007 gesignaleerde verhoging 
van de longkankerincidentie 
Er zijn in 2008-2009 vier onderzoeken door het RIVM uitgevoerd of opgedragen, 
waaronder een naar de longkankerincidentie, naar aanleiding van gesignaleerde 
verhogingen in Beverwijk door de GGD Kennemerland in 2007 en de maatschappelijke 
onrust daarover. 
• Onderzoek naar huidige uitstoot en concentraties luchtverontreiniging in de 


leefomgeving, toetsing aan normen en risicoschatting voor gezondheid 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021079.pdf); 


• Onderzoek naar historische concentraties en depositie van metalen en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de leefomgeving en toetsing aan normen 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797001.pdf); 


• Onderzoek naar samenhang tussen historische blootstelling aan luchtverontreiniging 
en incidentie van longkanker (in samenwerking met Integraal Kankercentrum 
Amsterdam) (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630006001.pdf); 


• Onderzoek naar gezondheidsklachten gerapporteerd door huisartsen (uitgevoerd 
door NIVEL) (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-
11/CORUS_rapport_Nivel.pdf). 


 
De vier onderzoeken zijn in een kort rapport samengevat 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf). Op basis van de resultaten 
van de vier onderzoeken heeft de toenmalige minister Cramer destijds vier activiteiten 
aangekondigd: 
• Vermindering van emissie van fijnstof en schadelijke stoffen door Corus, o.a. door 


plaatsing van doekfilter in de Sinterfabriek. 
• Verbetering van inzicht in de uitstoot van diverse bronnen in het gebied zodat gericht 


maatregelen om emissie te reduceren kunnen worden genomen 
(verantwoordelijkheid Provincie Noord-Holland) 


• Uitbreiding van het meetnet luchtkwaliteit in de IJmond (gericht op fijnstof, metalen 
en PAk’s) zodat beter inzicht ontstaat in de bijdrage van verschillende bronnen. GGD 
Amsterdam rapporteert nog steeds jaarlijks over de luchtkwaliteit in de IJmond op 
basis van gegevens uit dit meetnet. 


• Monitoring van gezondheid. Op basis van een rapport van RIVM en GGD 
Kennemerland (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357005.pdf) met 
verschillende opties om de vinger aan de pols te houden (waaronder onderzoek met 
registratiesystemen zoals over ziekenhuisopnamen en over kankerincidentie) heeft 
staatssecretaris Atsma in 2011 de opdracht gegeven om de gezondheid periodiek (tw 
meten: driemaal, eens in de vier jaar) op twee manieren in beeld te brengen. Dat 
heeft geleid tot een opdracht aan de GGD te rapporteren over door burgers zelf 
gerapporteerde gezondheid en een opdracht aan het RIVM om over medicatiegebruik 
te rapporteren als indicator voor luchtwegaandoeningen en hartvaatziekten in de 
IJmond. De derde (gezamenlijke) rapportage (gecoördineerd door GGD 
Kennemerland) over deze twee onderdelen is gepland voor het einde van het eerste 
kwartaal van 2022. 
 


2. Onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland naar aanleiding van grafietregens 
in 2018 
In 2018 leidde de grafietregens tot vragen over mogelijke risico’s voor de gezondheid. In 
eerste instantie als ondersteuning van GGD Kennemerland en vervolgens als opdracht 
voor de provincie Noord-Holland heeft het RIVM onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van de grafietregens in 2019 uitgevoerd. Deze (eerste) opdracht bestond uit drie delen: 



https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf
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• Een eerste inschatting van de risico’s van de grafietregens door verzameling van de 
neerslag. In de veegmonsters werden metalen en PAk’s aangetroffen. De 
risicobeoordeling wees uit dat voor de metalen lood, mangaan en vanadium de 
geschatte blootstelling zodanig hoog is dat dit ongewenst is voor de gezondheid 
gezien het risico op respectievelijk neurologische ontwikkelingsstoornissen, 
neurotoxiciteit en ontwikkelingstoxiciteit. Voor de PAK’s gold dat het geschatte extra 
kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt 
geacht (https://www.rivm.nl/documenten/inschatting-gezondheidsrisicos-
grafietregen-wijk-aan-zee). 


• Niet alleen de grafietregens maar ook andere emissies op het industrieterrein riepen 
bij bewoners vragen op over hun gezondheid. Deze vragen zijn geïnventariseerd en 
vragen op het gebied van luchtkwaliteit en op het gebied van gezondheid zijn 
beantwoord. De vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het RIVM 
(https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond). 


• Een advies aan de provincie Noord-Holland over de (on)mogelijkheden van een 
onderzoek om de resterende vragen te beantwoorden. 


 
Sinds eind 2019 voert het RIVM op verzoek van de provincie en de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk een vervolgopdracht uit om met onderzoek de vragen van 
bewoners te beantwoorden. De resultaten van enkele deelstudies zijn inmiddels al 
gerapporteerd, terwijl andere onderdelen nog in volle gang zijn. In het onderzoek ligt de 
focus op acute gezondheidseffecten omdat in andere onderzoeken die plaatsvinden in de 
IJmond (zie onder ad 1 en het recente onderzoek naar de incidentie van kanker door 
GGD Kennemerland) al gekeken wordt naar lange termijn gezondheidseffecten en 
chronische aandoeningen. De onderzoeksactiviteiten binnen het project kunnen in drieën 
worden opgedeeld. 


I. Onderzoek naar depositie van stoffen in de woonomgeving (iov provincie NH). 
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in de eerste opdracht is 
uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid PAK’s en metalen in 
neergedaald stof. De depositie van stoffen is dit keer zowel binnen- als 
buitenshuis verzameld. Ook zijn er meer locaties bemeten en zijn de monsters 
over een langere periode verzameld. De resultaten worden gebruikt om een 
inschatting te maken wat voor risico de neerslag kan hebben voor de gezondheid 
van kinderen van 1 tot 12 jaar. Naar verwachting wordt dit rapport begin 
september gepubliceerd.  


II. Onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit in de IJmond op ervaren (on)gezonde 
dagen 
Uit de inventarisatie van vragen bleek dat er zorgen zijn over wat mensen 
inademen en wat mogelijk effecten zijn op de gezondheid, met name op 
momenten die ‘slecht’ of ‘ongezond’ aanvoelen. In plaats van uit te gaan van 
jaargemiddelden is in deze studie met gegevens over 2019 uit het meetnet in de 
IJmond de variatie van dag tot dag en van uur tot uur van de luchtkwaliteit in 
beeld gebracht. De weergaven laten zien dat de fijn stof concentratie op 
leefniveau in de IJmond vaker als ‘matig’ en ‘onvoldoende’ geclassificeerd is in 
vergelijking met meetstations op zogeheten achtergrondlocaties (waar geen 
directe bronnen zoals industrie of verkeer aanwezig zijn). De resultaten van dit 
deelonderzoek zijn in april 2021 gepubliceerd 
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond). 
Er loopt nog een deelonderzoek naar bronherleiding. Hierin worden gegevens uit 
het meetnet, uit de emissieregistratie en uit het depositie-onderzoek in 
combinatie met gegevens over de windrichting geanalyseerd met als doel 
proberen vast te stellen naar welke bronnen de concentraties of deposities in de 
omgeving van het industrieterrein herleidbaar zijn. Naar verwachting worden de 
resultaten van dit deelonderzoek eind 2021 gerapporteerd.  


III. Onderzoek naar acute klachten 
Het NIVEL heeft voor een breed scala aan acute gezondheidseffecten verkend of 



https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond
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deze in de IJmond meer, minder of evenveel worden gepresenteerd aan de 
huisarts, in vergelijking tot regio’s in Nederland met industrie en regio’s met 
weinig tot geen industrie. Daarnaast is door het NIVEL een aantal chronische 
aandoeningen meegenomen. Het NIVEL concludeert onder meer dat onder 
bewoners van de IJmond een relatief groot aantal acute gezondheidsklachten 
significant vaker aan de huisarts wordt gepresenteerd in vergelijking tot de 
andere regio’s. Ook een aantal chronische aandoeningen zoals die van het hart, 
diabetes, en longkanker worden rondom het industriegebied IJmond vaker 
gediagnosticeerd dan elders. Het rapport van het NIVEL is in april 2021 
gepubliceerd (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004002.pdf); 
het RIVM heeft de resultaten van een nadere duiding voorzien 
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond). 


IV. Daarnaast is verkend of het mogelijk zou zijn rond Tata Steel een zogeheten 
panelonderzoek uit te voeren. Het doel van een panelstudie is te onderzoeken 
hoe de luchtkwaliteit de dagelijkse acute gezondheidseffecten van omwonenden 
beïnvloedt en welke rol emissies van Tata Steel hier mogelijk in hebben. Een 
panelonderzoek is een “veldonderzoek” dat veel voorbereiding en zeer 
waarschijnlijk medische ethische toetsing vereist. De geraadpleegde experts 
achten een dergelijke panelstudie haalbaar; de potentiele te kiezen 
studiepopulatie is naar verwachting groot genoeg om bij de huidige niveaus van 
luchtverontreiniging in de IJmond eventuele gezondheidseffecten op te kunnen 
pikken. De verkenning is eveneens in april 2021 gepubliceerd als een van de 
tussenresultaten van het project (https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-
resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond). Het is nu aan de opdrachtgevers 
om al dan niet te besluiten een dergelijk onderzoek naar acute effecten uit te 
laten voeren.  


 
3. (incidenteel) onderzoek naar luchtkwaliteit 
Het RIVM heeft veel kennis van het meten van luchtkwaliteit in de leefomgeving. Dit 
betekent dat het RIVM betrokken is bij allerlei onderzoek in Nederland op het gebied van 
luchtkwaliteit. Dit onderzoek vindt soms ook in de IJmond regio plaats. Twee recente 
voorbeelden zijn: 
Op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft het RIVM in 
december 2019 en januari 2020 een verkennende meetcampagne uitgevoerd in de regio 
IJmond met als doel een beeld te krijgen van de concentraties ultrafijn stof in dit gebied 
en om te onderzoeken of er verschillen zijn waar te nemen tussen plekken, tijdstippen 
en weersomstandigheden. Ultrafijn stof (UFP, ‘ultrafines’) ontstaat bij 
verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen zijn wegverkeer, scheepvaart, 
luchtvaart, industrie en houtverbranding, bronnen die in belangrijke mate in de IJmond 
voorkomen. De resultaten zijn in juli 2020 gepubliceerd 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0095.pdf). 
Het RIVM is partner in Hollandse Luchten. Dit is een burgerplatform voor het meten van 
de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland, waarin via diverse pilots en  
burgermetingen die kwaliteit in beeld wordt gebracht. Eén van de pilots speelt zich af in 
de IJmond regio met als doel een beter en meer gedetailleerd inzicht krijgen in de 
kwaliteit van de lucht rondom Tata Steel. (https://hollandseluchten.waag.org/). 
 
In de periode 1995-heden zijn diverse onderzoeken en publicaties verschenen die 
aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Op de website 
van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van publicaties die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn opgesteld: 
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond 
 



https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
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Geachte voorzitter,



Na het debat externe veiligheid op 1 juli jl. heeft uw Kamer de motie Hagen-Boucke (28089, nr.192) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om parallel aan het haalbaarheidsonderzoek van Roland Berger de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te brengen. Via deze brief stel ik u op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van deze motie. 



Mijn inzet is erop gericht om de effecten van toekomstscenario’s op de gezondheid en het milieu volwaardig mee te laten wegen in private en publieke beslissingen. Ik heb het RIVM gevraagd om mij hierover te adviseren. Hiertoe heeft het RIVM een advies-memo opgesteld die ik u hierbij aanbied en die mij helpt om uitvoering te geven aan de motie. 



Op dit moment lopen er diverse studies naar de effecten van toekomstscenario’s van Tata Steel. Zo voert adviesbureau Roland Berger in opdracht van Tata Steel en FNV een haalbaarheidsstudie uit naar klimaatneutrale paden voor Tata Steel. Daarbij wordt in de volgende fase van het onderzoek van Berger de impact op emissies en de lokale omgeving in beeld gebracht. Daarnaast willen omwonenden opdracht CE Delft onderzoek laten doen naar toekomstscenario’s van Tata Steel. In de advies-memo geeft het RIVM verschillende aandachtspunten mee waar rekening mee te houden bij onderzoek naar effecten van verschillende scenario’s op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden. Zo adviseert het RIVM bij de vergelijking van verschillende scenario’s naar de integrale effecten in de totale keten te kijken; effecten binnen het project dienen te worden afgezet tegen eventuele trade offs ook als die buiten het project plaatsvinden.



Ik vind het van belang de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te brengen. Mijn eerstvolgende stap is om een partij te vinden die dit op een goede manier kan doen. 

  

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,









S.P.R.A. van Weyenberg
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Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor 
gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel 
RIVM, Bilthoven, 3 september 2021 

Aanleiding 

Op 9 september is een debat gepland over Tata Steel in de Vaste Commissie voor 
Economische Zaken en Klimaat. Op dezelfde dag is ook een AO Leefomgeving gepland. 
Het debat over Tata Steel gaat over de toekomstperspectieven: hoe kan de 
staalproductie in Nederland gecombineerd worden met de klimaatdoelen en de ambities 
ten aanzien van een gezonde en veilige leefomgeving? Hiervoor zijn meerdere moties 
aangenomen die verzoeken de toekomstperspectieven van Tata Steel te onderzoeken, 
inclusief een motie over de gevolgen voor gezondheid en milieu1.  

Het ministerie van IenW heeft medio augustus ter voorbereiding op het Kamerdebat aan 
het RIVM gevraagd waarmee rekening gehouden moet worden bij het in beeld brengen 
van de effecten van de verduurzamingsscenario’s van Tata Steel op de leefomgeving en 
gezondheid van omwonenden. In dit memo geeft het RIVM een aantal aandachtspunten 
mee waarmee bij het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek rekening gehouden 
zou moeten worden. 

Situatieschets 

Het ministerie van EZK heeft eind maart een Expression of Principles gesloten met Tata 
Steel, waarin wordt ingezet op een route naar verduurzaming, behoud van het bedrijf en 
werkgelegenheid en een schone leefomgeving. Het gaat hierbij in het bijzonder om 
verlaging van de CO2-emissie (met 5 miljoen ton in 2030 van de 12 miljoen ton die 
momenteel door Tata, inclusief de energiecentrales die op hoogovengas draaien, wordt 
uitgestoten) als belangrijk onderdeel van het realiseren van de Nederlandse 
klimaatdoelstelling. Voor het onderdeel CCS kan Tata Steel aanspraak maken op subsidie 
via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidieaanvraag voorbereid. De 
SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november opengesteld.   

In opdracht van Tata Steel worden de kosten en CO2-effecten van de verschillende 
opties onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek door adviesbureau Roland Berger. Het 
haalbaarheidsonderzoek vergelijkt twee alternatieve scenario’s. Het scenario van Tata 
Steel omvat CCS (afvang en opslag CO2 in lege gasvelden Noordzee) en de productie 
van blauw waterstof als een overgangsoplossing om de doelstelling voor CO2-reductie op 
korte termijn te halen. FNV heeft, in samenwerking met ‘werkgroep Zeester’, een 
alternatief scenario voor verduurzaming opgesteld. Dit scenario heet ‘Groen Staal’ en 
gaat uit van een snellere overgang op andere technieken en de inzet van waterstof dan 
het scenario CCU/CCS van Tata Steel. Daarnaast heeft Tata Steel aangekondigd in de 
periode tot en met 2025 maatregelen te treffen om de voornaamste bronnen van 
overlast voor de omgeving (stof, geur, geluid) aan te pakken. Deze staan beschreven in 
de Roadmap Plus. Roland Berger gaat in zijn rapportage over scenario A en B bij beide 
uit van volledige uitvoering van de Roadmap Plus van Tata Steel. Die effecten zijn 
daarom voor beide scenario’s gelijk.  

1 Kamermotie Hagen/Boucke (8 juli 2021): … verzoekt de regering, het aangekondigde onafhankelijke 
onderzoek naar de 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. 

243a

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/03/30/afspraken-die-met-tata-steel-zijn-gemaakt-over-co2-reductie
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2021/haalbaarheidsonderzoek-duurzame-toekomst-tata-steel.html
https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/roadmap-plus/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13441&did=2021D28595
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De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind oktober verwacht. Voorlopige 
resultaten zullen waarschijnlijk worden gepresenteerd in de Tweede Kamer op 9 
september. 

De vorige demissionair staatssecretaris van IenW heeft, in lijn met het verzoek vanuit de 
Kamer, aangegeven dat Tata Steel niet alleen klimaatwinst/CO2-reductie mee moet 
nemen in de toekomstplannen, maar ook in kaart moet brengen welke maatregelen het 
meeste effect hebben op de gezondheid van omwonenden. 

Aandachtspunten 

Naar aanleiding van de vraag van het ministerie van IenW waarmee rekening gehouden 
zou moeten bij onderzoek naar de effecten van de scenario’s uit de haalbaarheidsstudie 
op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden, geven wij de navolgende 
aandachtspunten mee. Deze worden in de paraaf erna nader toegelicht. 

1. Bepaal scherp wat de doelstelling is van het onderzoek. De opzet en doorlooptijd
van het onderzoek is daarvan afhankelijk.

2. Wees ervan bewust dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet
zondermeer gunstig zijn voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van
omwonenden; deze maatregelen kunnen ook gepaard gaan met negatieve
effecten.

3. Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart
brengen en vergelijken van de verschillende scenario’s, naar integrale effecten in
de totale keten gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid
positieve effecten van bepaalde maatregelen in dit project moeten worden
afgezet tegen eventuele trade offs, ook als die buiten het project plaatsvinden.

4. Betrek bij onderzoek naar gezondheidseffecten niet alleen stressoren die
weggenomen of verminderd worden maar ook die mogelijk toegevoegd of
versterkt worden. Betrek daarbij in het kader van de externe veiligheid ieder
geval ook een analyse naar verandering van de risico’s voor de omgeving.

5. Het RIVM beveelt aan afspraken te maken over het monitoren van de effecten
van voorgenomen maatregelen op de leefomgeving ten opzichte van de huidige
situatie. De klimaatplannen alsmede de plannen uit de Roadmap Plus bevatten
verwachtingen over welke reducties van stoffen worden voorzien. Met een
monitoringsprogramma kan worden gemeten wat de effecten ervan in de praktijk
zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de mate waarin beoogde doelen
worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen kennis aan voor
eventuele bijsturing.

6. Gelet op haar publieke functie behoort het niet tot de taak van het RIVM om
scenario-onderzoek te doen naar milieu-en gezondheidseffecten van individuele
ondernemingen. Het past wel bij de rol van het RIVM om de kwaliteit van de
leefomgeving te monitoren en daarmee kennis aan te reiken over de mate waarin
beoogde doelen worden behaald.

7. Creëer helderheid over welk onderzoek in welke fase van het proces wordt
uitgevoerd; de opzet, vereisten en doorlooptijd zijn daarvan afhankelijk.

Toelichting 

Doelstelling van het onderzoek 
Beantwoording van de vraag waarmee rekening gehouden moet worden, is afhankelijk 
van de doelstelling van het onderzoek. Een kwalitatieve vergelijking ten behoeve van 
een afweging tussen de twee scenario’s (bv in het kader van de SDE++ 
subsidieregeling), waarbij de maatregelen uit de Roadmap Plus als constante wordt 

https://www.ad.nl/noord-holland/staatssecretaris-van-veldhoven-tata-moet-gezondheid-meenemen-in-toekomstplannen%7Ea79764e3/
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verondersteld, vergt een andere opzet dan wanneer wordt beoogd de impact van de 
scenario’s op de emissies en de daaruit voortvloeiende concentraties in de lucht of in het 
water en deposities op de bodem van diverse stoffen in de omgeving in beeld te 
brengen, alsmede de daaraan gerelateerde gezondheidseffecten. Bepaal dus scherp wat 
de doelstelling is van het onderzoek. Daarvan is de opzet, haalbaarheid en doorlooptijd 
van het onderzoek afhankelijk.  

Het risico van het verrichten van partiële effectstudies is dat de integraliteit uit het oog 
wordt verloren. Daartoe een aantal aandachtspunten. 

Wanneer, zoals de Kamer-motie vraagt, een relatieve vergelijking van de twee 
klimaatscenario’s op gezondheidseffecten wordt gemaakt, is het van belang zich te 
realiseren dat maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken niet zondermeer gunstig zijn 
voor de omgevingskwaliteit en/of gezondheid voor omwonenden. De CCS-maatregelen 
hebben vooral betrekking op CO2 en niet zozeer op emissies van stoffen die relevant zijn 
voor de gezondheid. De toepassing van CCS kunnen zelfs leiden tot extra emissies van 
NOx, SO2 en fijnstof, vanwege de extra energie die nodig is voor afvang, transport en 
opslag in lege aardgasvelden onder de Noordzee. Bij het in beeld brengen van effecten 
van emissiereducerende maatregelen is het daarom van belang onderscheid te maken in 
verschillende fasen van het staalproductieproces. Zo grijpen de klimaatmaatregelen 
primair aan op de brandstofkeuze (en mogelijk ook op de emissies bij aanvoer en opslag 
van kolen), maar niet op het proces van staalproductie zelf, dat juist gepaard gaat met 
voor de gezondheid relevante emissies van fijnstof, PAKs en zware metalen, en de 
emissies in de afval/reststoffenfase. Maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken zijn 
derhalve niet zondermeer gunstig voor de omgevingskwaliteit en gezondheid van 
omwonenden. 

Vanuit het perspectief van de leefomgeving en omwonenden is het derhalve van belang 
dat ook de maatregelen uit de Roadmap Plus bij de analyse wordt betrokken. Voor zover 
wij hebben begrepen worden de maatregelen uit de Roadmap in de haalbaarheidsstudie 
voor beide scenario’s als uitgangspunt genomen.  

Integrale benadering 
Om een goed beeld van de voor- en nadelen te krijgen, dient bij het in kaart brengen en 
het vergelijken van de verschillende scenario’s naar integrale effecten in de totale keten 
gekeken te worden. De voor het klimaat, milieu of gezondheid positieve effecten van 
bepaalde maatregelen in dit project moeten worden afgezet tegen eventuele trade offs, 
ook als die buiten het project plaatsvinden. Bijvoorbeeld: als in een bepaald scenario de 
inzet van meer windenergie wordt verondersteld, moet worden afgewogen of dat 
betekenis heeft voor de beschikbaarheid van duurzame energie voor andere partijen.    

Verder adviseert het RIVM niet alleen naar klimaat, milieu en gezondheidseffecten te 
kijken, maar ook eventuele effecten van de scenario’s op de externe veiligheid te 
onderzoeken. Ook dat hoort tot het in beeld brengen van effecten voor de (directe) 
leefomgeving. Zo brengt het werken met waterstof andere risico’s met zich mee. 

Maak afspraken over een monitoringsprogramma 
In het algemeen kan gesteld worden dat reductie van emissies en deposities van voor 
gezondheid relevante stoffen, een positief effect heeft op de gezondheid.  

Het in kwantitatieve zin doorrekenen van toekomstige gezondheidseffecten van bepaalde 
scenario’s is zeer complex. Niet alleen zijn veel en specifieke data nodig (o.a. over alle 
relevante specifieke stoffen), maar het zou ook nader wetenschappelijk onderzoek 
vergen naar de causale relaties tussen emissies en gezondheidseffecten. De vraag moet 
vervolgens gesteld worden wat uitkomsten van een dergelijk onderzoek, dat ruime 
doorlooptijd zou vergen, nog toevoegt en bijdraagt aan de oplossing van de 
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problematiek. Sinds 1995 is reedsveel onderzoek verricht naar de gezondheidssituatie in 
de IJmondregio. Zo zijn o.m. de emissies en deposities in beeld gebracht, en vergeleken 
met andere regio’s. Ook is epidemiologisch onderzoek verricht naar het voorkomen van 
bepaalde ziekten en gezondheidsklachten ten opzichte van andere regio’s.2 Uit al deze 
studies is een goed beeld verkregen van de samenhang tussen de emissies en de 
gezondheidseffecten van bewoners. 

Het RIVM beveelt daarom aan vooral concrete afspraken te maken over het inrichten van 
een monitoringsprogramma waarmee de effecten van de maatregelen op de 
leefomgeving in de praktijk gevolgd kunnen worden (bij voorkeur door meten ipv 
rekenen). De scenario’s van Tata-Steel (de klimaatplannen alsmede de plannen uit de 
Roadmap Plus) bevatten op basis van berekeningen verwachtingen over welke reducties 
van stoffen zullen worden gerealiseerd. Met een monitoringsprogramma kan worden 
gemeten wat de effecten in de praktijk zijn. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de 
mate waarin beoogde doelen worden behaald en reiken daarmee alle betrokken partijen 
kennis aan voor eventuele bijsturing.  

Het RIVM beveelt aan in het monitoringsprogramma een aantal indicatoren (emissies, 
concentraties, deposities) af te zetten ten opzichte van de huidige situatie: verbetert de 
situatie in de omgeving? Om dit te monitoren wordt geadviseerd periodiek metingen te 
verrichten. Een afname van voor gezondheid relevante stoffen zal een positieve bijdrage 
leveren aan de gezondheidssituatie in de regio. 

Daarbij is het relevant onderscheid te maken tussen acute gezondheidsklachten en de 
langere termijn gezondheidseffecten. Reductie van emissies (fijnstof) zal op kortere 
termijn effect kunnen hebben op acute gezondheidsklachten, zoals klachten over de 
luchtwegen. Fijnstof, PAKs en metalen dragen echter ook bij aan het risico op 
gezondheidseffecten die pas op de langere termijn optreden. Zo is de 
luchtverontreiniging van 20-40 jaar geleden zeer waarschijnlijk mede verantwoordelijk 
voor een gedeelte van de verhoogde incidenties van longkanker die momenteel worden 
gevonden.  

In aanvulling op het monitoren (meten) van deposities en concentraties kan worden 
overwogen om ook de gezondheidssituatie van de bewoners te volgen. Dit kan door 
eerder en nog lopend onderzoek (zie bijlage onder 1 en 2.III) naar gerapporteerde 
gezondheidsklachten en medicijngebruik (periodiek) te herhalen. Op deze manier kan de 
ontwikkeling van acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen worden 
gevolgd. Ten slotte is bekend dat beleving, ervaren overlast en daardoor veroorzaakte 
stress ook tot gezondheidseffecten kunnen leiden. Ook dat zou kunnen worden 
betrokken in een onderzoek. 

Relatie tussen diverse procedures 
Het RIVM constateert dat Tata Steel voor het onderdeel CCS mogelijk in aanmerking 
komt voor subsidie, via de SDE++ regeling. Hiervoor wordt momenteel een subsidie 
aanvraag voorbereid. De SDE++ regeling wordt dit jaar van 5 oktober tot 11 november 
opengesteld. Het RIVM constateert voorts dat de plannen maatregelen omvat die een 
omgevingsvergunning vereisen en die m.e.r.-plichtig zijn. De provincie Noord-Holland is 
in dezen het bevoegd gezag. De Commissie voor de m.e.r. is reeds verzocht een advies 
over de reikwijdte en detailniveau voor een op te stellen milieueffectrapport op te 
stellen. Dit advies is in juni 2021 gepubliceerd3. De Commissie voor de m.e.r. adviseert 
hierin over de aspecten die betrokken moeten worden om tot een volledig beeld van de 

2 Op de website van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van alle onderzoeken die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn verricht: https://www.rivm.nl/tata-
steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond. 
3 Commissie voor de m.e.r.; Project Everest, Tata Steel IJmuiden, Advies over reikwijdte en detailniveau van 
het milieueffecterapport; 9 juni 2021, projectnummer 3561. 

https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3561/a3561rd.pdf
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totale broeikasgasreductie te komen. Het RIVM sluit aan bij het advies van de Commissie 
voor de m.e.r. dat het milieueffectrapport daarnaast ook een compleet beeld moet geven 
van de gevolgen voor de directe leefomgeving en het milieu, zoals luchtkwaliteit en 
geluidhinder, alsmede van wat de gevolgen zijn van alle veranderingen voor de 
gezondheid van omwonenden. Omdat een milieueffectrapportage bedoeld is om, op 
basis van in kaart gebrachte milieueffecten, alternatieven tegen elkaar af te wegen, 
adviseert het RIVM dan ook de scenario’s die door de initiatiefnemer worden gewogen, 
(ook) in het kader van de m.e.r.-procedure te laten onderzoeken op zowel klimaat-, als 
leefomgevings- en gezondheidseffecten.  
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Bijlage:  
Overzicht afgeronde en lopende RIVM onderzoeken m.b.t. luchtkwaliteit, 
depositie en gezondheid in de IJmond 

1. Onderzoek in opdracht van IenW naar aanleiding van in 2007 gesignaleerde verhoging
van de longkankerincidentie
Er zijn in 2008-2009 vier onderzoeken door het RIVM uitgevoerd of opgedragen,
waaronder een naar de longkankerincidentie, naar aanleiding van gesignaleerde
verhogingen in Beverwijk door de GGD Kennemerland in 2007 en de maatschappelijke
onrust daarover.
• Onderzoek naar huidige uitstoot en concentraties luchtverontreiniging in de

leefomgeving, toetsing aan normen en risicoschatting voor gezondheid
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021079.pdf);

• Onderzoek naar historische concentraties en depositie van metalen en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de leefomgeving en toetsing aan normen
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797001.pdf);

• Onderzoek naar samenhang tussen historische blootstelling aan luchtverontreiniging
en incidentie van longkanker (in samenwerking met Integraal Kankercentrum
Amsterdam) (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630006001.pdf);

• Onderzoek naar gezondheidsklachten gerapporteerd door huisartsen (uitgevoerd
door NIVEL) (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-
11/CORUS_rapport_Nivel.pdf).

De vier onderzoeken zijn in een kort rapport samengevat 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf). Op basis van de resultaten 
van de vier onderzoeken heeft de toenmalige minister Cramer destijds vier activiteiten 
aangekondigd: 
• Vermindering van emissie van fijnstof en schadelijke stoffen door Corus, o.a. door

plaatsing van doekfilter in de Sinterfabriek.
• Verbetering van inzicht in de uitstoot van diverse bronnen in het gebied zodat gericht

maatregelen om emissie te reduceren kunnen worden genomen
(verantwoordelijkheid Provincie Noord-Holland)

• Uitbreiding van het meetnet luchtkwaliteit in de IJmond (gericht op fijnstof, metalen
en PAk’s) zodat beter inzicht ontstaat in de bijdrage van verschillende bronnen. GGD
Amsterdam rapporteert nog steeds jaarlijks over de luchtkwaliteit in de IJmond op
basis van gegevens uit dit meetnet.

• Monitoring van gezondheid. Op basis van een rapport van RIVM en GGD
Kennemerland (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601357005.pdf) met
verschillende opties om de vinger aan de pols te houden (waaronder onderzoek met
registratiesystemen zoals over ziekenhuisopnamen en over kankerincidentie) heeft
staatssecretaris Atsma in 2011 de opdracht gegeven om de gezondheid periodiek (tw
meten: driemaal, eens in de vier jaar) op twee manieren in beeld te brengen. Dat
heeft geleid tot een opdracht aan de GGD te rapporteren over door burgers zelf
gerapporteerde gezondheid en een opdracht aan het RIVM om over medicatiegebruik
te rapporteren als indicator voor luchtwegaandoeningen en hartvaatziekten in de
IJmond. De derde (gezamenlijke) rapportage (gecoördineerd door GGD
Kennemerland) over deze twee onderdelen is gepland voor het einde van het eerste
kwartaal van 2022.

2. Onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland naar aanleiding van grafietregens
in 2018
In 2018 leidde de grafietregens tot vragen over mogelijke risico’s voor de gezondheid. In
eerste instantie als ondersteuning van GGD Kennemerland en vervolgens als opdracht
voor de provincie Noord-Holland heeft het RIVM onderzoek naar de mogelijke gevolgen
van de grafietregens in 2019 uitgevoerd. Deze (eerste) opdracht bestond uit drie delen:

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601797002.pdf
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• Een eerste inschatting van de risico’s van de grafietregens door verzameling van de
neerslag. In de veegmonsters werden metalen en PAk’s aangetroffen. De
risicobeoordeling wees uit dat voor de metalen lood, mangaan en vanadium de
geschatte blootstelling zodanig hoog is dat dit ongewenst is voor de gezondheid
gezien het risico op respectievelijk neurologische ontwikkelingsstoornissen,
neurotoxiciteit en ontwikkelingstoxiciteit. Voor de PAK’s gold dat het geschatte extra
kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt
geacht (https://www.rivm.nl/documenten/inschatting-gezondheidsrisicos-
grafietregen-wijk-aan-zee).

• Niet alleen de grafietregens maar ook andere emissies op het industrieterrein riepen
bij bewoners vragen op over hun gezondheid. Deze vragen zijn geïnventariseerd en
vragen op het gebied van luchtkwaliteit en op het gebied van gezondheid zijn
beantwoord. De vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het RIVM
(https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond).

• Een advies aan de provincie Noord-Holland over de (on)mogelijkheden van een
onderzoek om de resterende vragen te beantwoorden.

Sinds eind 2019 voert het RIVM op verzoek van de provincie en de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk een vervolgopdracht uit om met onderzoek de vragen van 
bewoners te beantwoorden. De resultaten van enkele deelstudies zijn inmiddels al 
gerapporteerd, terwijl andere onderdelen nog in volle gang zijn. In het onderzoek ligt de 
focus op acute gezondheidseffecten omdat in andere onderzoeken die plaatsvinden in de 
IJmond (zie onder ad 1 en het recente onderzoek naar de incidentie van kanker door 
GGD Kennemerland) al gekeken wordt naar lange termijn gezondheidseffecten en 
chronische aandoeningen. De onderzoeksactiviteiten binnen het project kunnen in drieën 
worden opgedeeld. 

I. Onderzoek naar depositie van stoffen in de woonomgeving (iov provincie NH).
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in de eerste opdracht is
uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid PAK’s en metalen in
neergedaald stof. De depositie van stoffen is dit keer zowel binnen- als
buitenshuis verzameld. Ook zijn er meer locaties bemeten en zijn de monsters
over een langere periode verzameld. De resultaten worden gebruikt om een
inschatting te maken wat voor risico de neerslag kan hebben voor de gezondheid
van kinderen van 1 tot 12 jaar. Naar verwachting wordt dit rapport begin
september gepubliceerd.

II. Onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit in de IJmond op ervaren (on)gezonde
dagen
Uit de inventarisatie van vragen bleek dat er zorgen zijn over wat mensen
inademen en wat mogelijk effecten zijn op de gezondheid, met name op
momenten die ‘slecht’ of ‘ongezond’ aanvoelen. In plaats van uit te gaan van
jaargemiddelden is in deze studie met gegevens over 2019 uit het meetnet in de
IJmond de variatie van dag tot dag en van uur tot uur van de luchtkwaliteit in
beeld gebracht. De weergaven laten zien dat de fijn stof concentratie op
leefniveau in de IJmond vaker als ‘matig’ en ‘onvoldoende’ geclassificeerd is in
vergelijking met meetstations op zogeheten achtergrondlocaties (waar geen
directe bronnen zoals industrie of verkeer aanwezig zijn). De resultaten van dit
deelonderzoek zijn in april 2021 gepubliceerd
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond).
Er loopt nog een deelonderzoek naar bronherleiding. Hierin worden gegevens uit
het meetnet, uit de emissieregistratie en uit het depositie-onderzoek in
combinatie met gegevens over de windrichting geanalyseerd met als doel
proberen vast te stellen naar welke bronnen de concentraties of deposities in de
omgeving van het industrieterrein herleidbaar zijn. Naar verwachting worden de
resultaten van dit deelonderzoek eind 2021 gerapporteerd.

III. Onderzoek naar acute klachten
Het NIVEL heeft voor een breed scala aan acute gezondheidseffecten verkend of

https://www.rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-ijmond
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deze in de IJmond meer, minder of evenveel worden gepresenteerd aan de 
huisarts, in vergelijking tot regio’s in Nederland met industrie en regio’s met 
weinig tot geen industrie. Daarnaast is door het NIVEL een aantal chronische 
aandoeningen meegenomen. Het NIVEL concludeert onder meer dat onder 
bewoners van de IJmond een relatief groot aantal acute gezondheidsklachten 
significant vaker aan de huisarts wordt gepresenteerd in vergelijking tot de 
andere regio’s. Ook een aantal chronische aandoeningen zoals die van het hart, 
diabetes, en longkanker worden rondom het industriegebied IJmond vaker 
gediagnosticeerd dan elders. Het rapport van het NIVEL is in april 2021 
gepubliceerd (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004002.pdf); 
het RIVM heeft de resultaten van een nadere duiding voorzien 
(https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-
in-ijmond). 

IV. Daarnaast is verkend of het mogelijk zou zijn rond Tata Steel een zogeheten 
panelonderzoek uit te voeren. Het doel van een panelstudie is te onderzoeken 
hoe de luchtkwaliteit de dagelijkse acute gezondheidseffecten van omwonenden 
beïnvloedt en welke rol emissies van Tata Steel hier mogelijk in hebben. Een 
panelonderzoek is een “veldonderzoek” dat veel voorbereiding en zeer 
waarschijnlijk medische ethische toetsing vereist. De geraadpleegde experts 
achten een dergelijke panelstudie haalbaar; de potentiele te kiezen 
studiepopulatie is naar verwachting groot genoeg om bij de huidige niveaus van 
luchtverontreiniging in de IJmond eventuele gezondheidseffecten op te kunnen 
pikken. De verkenning is eveneens in april 2021 gepubliceerd als een van de 
tussenresultaten van het project (https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-
resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond). Het is nu aan de opdrachtgevers 
om al dan niet te besluiten een dergelijk onderzoek naar acute effecten uit te 
laten voeren.  

 
3. (incidenteel) onderzoek naar luchtkwaliteit 
Het RIVM heeft veel kennis van het meten van luchtkwaliteit in de leefomgeving. Dit 
betekent dat het RIVM betrokken is bij allerlei onderzoek in Nederland op het gebied van 
luchtkwaliteit. Dit onderzoek vindt soms ook in de IJmond regio plaats. Twee recente 
voorbeelden zijn: 
Op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft het RIVM in 
december 2019 en januari 2020 een verkennende meetcampagne uitgevoerd in de regio 
IJmond met als doel een beeld te krijgen van de concentraties ultrafijn stof in dit gebied 
en om te onderzoeken of er verschillen zijn waar te nemen tussen plekken, tijdstippen 
en weersomstandigheden. Ultrafijn stof (UFP, ‘ultrafines’) ontstaat bij 
verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen zijn wegverkeer, scheepvaart, 
luchtvaart, industrie en houtverbranding, bronnen die in belangrijke mate in de IJmond 
voorkomen. De resultaten zijn in juli 2020 gepubliceerd 
(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0095.pdf). 
Het RIVM is partner in Hollandse Luchten. Dit is een burgerplatform voor het meten van 
de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland, waarin via diverse pilots en  
burgermetingen die kwaliteit in beeld wordt gebracht. Eén van de pilots speelt zich af in 
de IJmond regio met als doel een beter en meer gedetailleerd inzicht krijgen in de 
kwaliteit van de lucht rondom Tata Steel. (https://hollandseluchten.waag.org/). 
 
In de periode 1995-heden zijn diverse onderzoeken en publicaties verschenen die 
aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Op de website 
van het RIVM is een uitgebreid overzicht te vinden van publicaties die sinds 1995 door 
het RIVM en GGD, soms in samenwerking met andere partners, zijn opgesteld: 
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond 
 

https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
https://www.rivm.nl/publicaties/tussentijdse-resultaten-gezondheidsonderzoek-in-ijmond
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0095.pdf
https://www.rivm.nl/tata-steel/overzicht-rapporten-gezondheid-in-ijmond
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Datum 
Betreft Stand van zaken uitvoering motie Hagen/Boucke 

Geachte voorzitter, 

Na het debat externe veiligheid op 1 juli jl. heeft uw Kamer de motie Hagen-
Boucke (28089, nr.192) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om 
parallel aan het haalbaarheidsonderzoek van Roland Berger de effecten op milieu 
en gezondheid van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel in beeld te 
brengen. Via deze brief stel ik u op de hoogte van de stand van zaken van de 
uitvoering van deze motie.  

Mijn inzet is erop gericht om de effecten van toekomstscenario’s op de gezondheid 
en het milieu volwaardig mee te laten wegen in private en publieke beslissingen. 
Ik heb het RIVM gevraagd om mij hierover te adviseren. Hiertoe heeft het RIVM 
een advies-memo opgesteld die ik u hierbij aanbied en die mij helpt om uitvoering 
te geven aan de motie.  

Op dit moment lopen er diverse studies naar de effecten van toekomstscenario’s 
van Tata Steel. Zo voert adviesbureau Roland Berger in opdracht van Tata Steel 
en FNV een haalbaarheidsstudie uit naar klimaatneutrale paden voor Tata Steel. 
Daarbij wordt in de volgende fase van het onderzoek van Berger de impact op 
emissies en de lokale omgeving in beeld gebracht. Daarnaast willen omwonenden 
opdracht CE Delft onderzoek laten doen naar toekomstscenario’s van Tata Steel. 
In de advies-memo geeft het RIVM verschillende aandachtspunten mee waar 
rekening mee te houden bij onderzoek naar effecten van verschillende scenario’s 
op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden. Zo adviseert het RIVM bij 
de vergelijking van verschillende scenario’s naar de integrale effecten in de totale 
keten te kijken; effecten binnen het project dienen te worden afgezet tegen 
eventuele trade offs ook als die buiten het project plaatsvinden. 

Ik vind het van belang de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende 
toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te 
brengen. Mijn eerstvolgende stap is om een partij te vinden die dit op een goede 
manier kan doen.  

Hoogachtend, 

243b
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