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Zullen we ons bij de volgende
verkiezingen de cadeautjes van

Prinsjesdag nog herinneren
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etenschappelijk onderzoek laat zien dat

mensen bijna nieis opsteken van het

nieuws op celevisk Laat mcnscn een

nieuwsuitzending van een minuut of twintig zien

met tien of meet nieuwsitems en vraag ze na afloop
wat ze zich ervan herinneren De meeste onderwer

pen biyken totaal langs ze been te gaan Bij de

krant herinneren lezers zich gelukkig wat meer

maar 00k ian worden veel onderwerpen metecn

weer vergeten

Ik moest daar deze week aan denken bij de prach

tigc plannen op Prinsjesdag Een groot aanul ervan

bent u waarschijnlijk alweer vergeten Ik moest ze

00k even opzoeken de economic groeic en dus gaan

de CAOionen 2 5^6 omhoog komen er meet hui

zen gaat de zorgtoeslag omhoog de inkomstenbe

lasting omlaag wordt de zorg toekomstbestendi

ger wordt er geinvesteerd in infrastructuur en

wordt de luchtkwaliteit verbeierd Bovendien komt

er een energieheffing voor de industrie en gaan

multinationals belasdng betalen

Je zou bijna vergeten dat er over anderhalf jaar
weer verkiezingen aankomen Het kabinet heeft

geluk er kunnen cadeautjes worden uitgedeeld
zodat Nederlanders er nog iets van merken voordat

ze weer moeten stemmen In de coalitie zitten was

nog nooit zo leuk in de peilingen krabbeien CDA

en WD eindelijk wat op staat de ChristenUnie op

lichte winst en Forum voor Democratic is duidelijk
alweer over het hoogtepunt van zijn popuiariteit
been Behaive D66 lijken alle coalitiepartijen de

verkiezingen met vertrouwen tegemoet te kunnen

zien

Er is maar ^en probleem veel televisiekijkers en

krantenlezers kunnen al dat positieve nieuws van

deze week niet onthouden cn behoudens de mini-

ma zijn er maar weinig mensen die tastbaar het

■_ vers^l van alle maatregelen gaan merken En dan

00k nog onder het v »rbehoud dat alle positieve
ramingen uitkomen Dat doen ze lang niet al

tijd
We weten wel iets anders door al het gedoe bij

Forum zijn de peilingen daar wat lager maar

00k dat zal vergeten worden De redenen om

Bandet te stemmen blijven ondertussen gewoon

bestaan het klimaatbeleid kost burgers de

komende jaren wederom veel geld en de

^ migratie is al een tijdjc hoger dan het aan

cal nieuw te bouwen huizen dus de wo

ningnood neemt voorlopig niet af Tel

daarbij op dat de pensioenen dalen de

Gouden Eeuw wordt afgeschaft ge

meentelijke voorzieningen onder druk

staan en de drugscriminaliteit de

spuigaten uitloopt
Het regende deze week mooie cijfers
maar die is iedereen snel weer verge

ten Wat resteert zijn tastbare pro

Wemen die het resuitaat zijn van

^ jarenlang beleid en dus niet snel

1^ op te lessen zijn We kunnen

nistig voorspellen dat dat

over anderhalf jaar niet is

veranderd Iedereen die

denkt dat mooie cijfers
kiezers wel weg zullen

houden bij pardjen als

Forum en de PW zijn
overduidelijk vergeten dat Pirn

Fortuyn juist opkwam in tijden van eco

nomische voorspoed vol prachtige cijfers
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Met de Goalkeeper maakte de Nederlandse wapenindustrie in de vortge eeuw faam FOTOMONTAGE HMC JAN LAMERS

nen de NAVO het voortouw

genomen voor een socpeler
transport van soldaten en

materieel naar Polen en de

Baltische s eaten ter bescher

ming tegen Rusland Mis

schien kan ons land er dan

00k voor zorgen dat we een

gezameniijke staalindustrie

in stand houden al dan niet

met Tata Steel uit IJrauiden

trie in leven te houden

Toch is het de moeite

waard om binnen de NAVO

en Europa een aaievere

staalpolitiek te ontwikke

len British Steel Thyssen

Krupp en andere siaalfa

brieken in Europa hebben

het moeilijk Als nationale

staalindustrieen dreigen om

te vallen kan er wel degelijk
een militair en strategisch
veiligheidsprobleem ont

staan Vooral nu het Amerika

onder president Trump
steeds meer tcrugtrekkendc
bewegingen maakt

Voor sommigen klinkt het

woord staal mlsschien ou

derwets in deze tijd van

computers en big data Maar

voorlopig blijfi het een be

langrijke speler in de we

reldpolitiek En dat geldt
ook voor het militaire be

drijf Nederland heeft bin Casper van den Broek ■X
r

■PP | oplniee hollandmediacombinatIe nlv w

cementsoorr is Portlandcement zaam Jc kunt je niet voorstellcn

waarvoor kalksteen de belangryk dat daar een einde aan komt

ste grondstof is Hoogovencement

wordt gemaakt door Poniandee Peter de Vries

ment te versnijden met gemalen Oudorp
hoogovenslak En 20 komen we

dus terechc bij Tata Steel Hoog
ovenslak is een byproduct bij de

vervaardiging van ruwijzer
Het gestolde en afgekoelde slak

kenzand wordt als grondstof afge
voerd naar cementfabrieken voor

de fabricage van Hoogovencement ceren van staal HierbU wordt o a

Er is veel kennis opgedaan over de waterstof gebruikt Door gebruik

eigenschappen van Hoogovence te maken van deze techniek kun

ment in beton Beton op basis van nen de grote duurzaamheidsambi

Hoogovencement heeft een supe ties welke zijn vastgesteld in Parijs
rieure duurzaamheid in vergelij ook worden behaald voor een staal

king tot beton met Portlandce-

ment Bij de productie van Port-

landcement komt nogal wat CO

vrij Ruwweg 900 kg CO per 1 ton IJmuiden Maar ondanks de mil

Portlandcement Hoe mooi is het joenen subsidie van de Nederland

dan wanneer we Portlandcement se regering en de EU heeft het

samen met hoogovenslak kunnen management van Tata Steel in

mengen tot een dubbel duurzaam India besloten de fabriek in India

Hoogovencement Met e^n miljoen te bouwen

con hoogovenslak besparen we

bijna miljoen ton CO uitstoot

ten opzichte van het gebruik van

Portlandcement Technisch duur-

zaam en milieutechnisch duur

met al die knowhow ingenieurs
terug van Tata Group en bouw

alsnog de milieuvriendelijke staal

fabriek in IJmuiden Hoogovens

1
i
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Door de windmolenparken in de

Noordzee en straks ic grote hoe

veelheden zonnepanclen op de

Nederlandse daken komen er on

getwijfeld piekmomenten waarby
de elektra niet direct aan het net

Hoogovens 3 0
In 20U is bij Tata Steel een proeffa
briek gebouwd Hierby is een

nieuw proces gebruikt met de

’Hisarna’ techniek voor het produ kan worden geleverd Maak met

deze ’overtollige’ elektra waterstof

gas dat is dan relatief goedkoop

op de diverse boorplatformen in

zee en in waterstoffabrieken in

bijvoorbeeld Groningen stimulans

voor de economie daar op de ae

Maasvlakte en op het Hoogoven
terrein

Dit gas kan worden opgeslagen
in de oude ondergron^e aardgas
bufferstations en als buffer dienen

voor Nederland bij extreme kou in

de winter voor de huishoudens

mixen met stikstof en kan dus

ook gebruikt worden voor deze

Hoogovens 3 0 1

Hiermee creeren we dus een win

win win win situade

►

fabriek De volgende stap had

moeten zijn de bouw van een grote

fabriek met deze techniek in

Weg subsidiel Wel is er nog steeds

de kennis en ervaring van deze

nieuwe techniek in IJmuiden Mijn

oproep in deze is nu ^Nederlandse

regering koop Tata Steel IJmuiden

V ■
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Stichting Frisse Wind nu

Van Ogtropweg 16

1949 BA Wijk aan Zee

023 2060023

Mail@frissewind nu

Aan de leden van de vaste commissie

voor Infrastructuur en Waterstaat

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

www frissewind nu

Verzonden per email naar

5 i 2i g tweedekamer nl

Betreft Debat Tata Steel 26 januari 2022

Datum 23 januari 2022

Geachte leden van de commissie voor 1 W

Woensdag 26 januari debatteert u over het plan van aanpak milieu en

gezondheidssituatie rondom Tata Steel U heeft hiervoor documentatie

ontvangen van staatssecretaris van Weyenberg

Wlj verzoeken u om de laatste actualltelten In dit debat zwaarwegend mee

te nemen

Op 12 januari 2022 deed de Raad van State uitspraak In het hoger

beroep van Harsco en Tata Steel Harsco heeft dit beroep gewonnen en

€450 000 aan door de Provincie Noord Holland Omgevingsdienst NZKG

opgelegde dwangsommen voor grafietregens in de periode 2018 2019 zijn
ingetrokken De uitspraak voIgt vanwege verkeerd gebruik van passages

uit de milieuvergunning Link naar de uitspraak

Op 13 januari 2022 heeft de Rechtbank van Noord Holland een door de

de Provincie Noord Holland Omgevingsdienst NZKG nieuw verleende

vergunning vernietigt Deze vergunning betrof een nieuwe oven in de

warmbandwalserij De Rechtbank constateert dat Het College van

Gedeputeerde Staten van Noord Holland GS heeft ten onrechte niet

getoetst of de verleende vergunning aan Tata Steel voor een nieuwe oven

in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan

leiden Ook heeft GS ten onreachte geen onderzoek gedaan naar de

gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel Link naar de

uitspraak

Op 21 januari bevestigde onderzoek van het RIVM dat het Tata Steel

terrain de grootste bron van kankerverwekkende PAK en metalen in de

IJmond is Bijvangst van dit onderzoek is een gat in de data Er worden

KvK 81612680 | RSIN 862156920 | Donaties IBAN NL23BUNQ2055700863

293418 0250
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echter veel minder PAKs en metalen berekend dan daadwerkelijk
gemeten Link naar het onderzoek

Het Tata Steel dossier wordt met de dag langer We kunnen de

actualiteiten optellen bij eerdere constateringen over de impact van Tata

Steel op onze aezondheid de hoge kankerincidentie in de IJmond de

tekortkominaen van omaevinasdiensten en eerdere twiifels over de

uitstoot van Tata Steel Een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de

Veiligheid loopt nog

Als omwonenden horen wij de laatste 4 jaar continu dat het beter gaat
Tata Steel werkt hard aan de Roadmap en de Provincie Noord Holland en

omgevingsdienst NZKG aan haar programma Tata Steel Als omwonenden

merken we hier niets van zoals bovenstaande actualiteiten weer

uitwijzen Wij begrijpen dan ook niet dat deze situatie nog altijd
voortduurt en dat tegelijkertijd een hypermoderne kolencentrale op de

Maasviakte wel door de overheid gesloten kan worden

Namens onze achterban verzoeken we u dan ook om

De totale uitstoot van het Tata Steel terrein onafhankelijk en bij de

bron te laten meten Inclusief incidenten werkzaamheden van

onderaannemers verwaaiing en andere mogelijk oorzaken van het

gat in de data Het is immers de optelsom van emissies die ons

ziek maakt

De meest vervuilende en antieke onderdelen op het Tata Steel

terrein te sluiten in afwachting van dergelijk onderzoek en het

lopende onderzoek door de Veiligheidsraad Met hoogste urgentie
voor de kankerverwekkende kooksfabriek 2

Toezicht en handhaving op Tata Steel ernstig te versterken en over

te brengen op een handhavingsdienst die beter op de omvang en

complexiteit van dit bedrijf is toegespitst zoals I LT of

Omgevingsdienst Rijnmond
Voorwaarden te stellen aan de miljarden euro s subsidie voor C02

plan Groen Staal gekoppeld aan impact op de gezondheid
Mogelijke andere scenario s waaronder sluiting en krimp te

onderzoeken op basis van de impact op gezondheid economie en

milieu

Stichting Frisse Wind nu vertegenwoordigt ruim 4500 personen die zich

grote zorgen maken over de impact van Tata Steel op de gezondheid
van omwonenden Daarom deden wij o I v Benedicte Ficq namens

meer dan 1200 belanghebbenden en 10 stichtingen strafrechtelijk
aangifte tegen Tata Steel wegens het overtreden van wet en

regelgeving met ernstig gevaar voor de gezondheid tot gevolg

Met vriendelijke groet

5 1 2e 5 1 2e
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H Dorpsraad Wiik aan Zee
Wiewaakt wint

WijkaanZee 24 01 2022

Geachte leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Woensdag spreekt u over het Plan van Aanpak Milieu en Gezondheidssituatie rondom Tata

Steel Wij sturen u in de bijiage puntsgewijs het commentaar van de Dorpsraad Wijkaan Zee

hierop Tevens sturen wij u onze verklaring naar aanleiding van het RIVM rapport van

afgelopen week

Dat veel van de schadelijke uitstoot afkomsttg blijkt van het Tata terrein bevestigt wat we al

dachten Het grote nieuws was dat de door Tata gerapporteerde ennissiegegevens met

betrekking tot kankerverwekkende PAK en metalen veel lager zijn dan wat werkelijk aan

uitstoot vanaf het Tata terrein gemeten wordt Daarmee is ons inziens de basis onder de

Roadmap Plus erg smal geworden Als tenminste de opzet was om de werkelijke uitstoot flink

terugte brengen

Tata had twee beloftes gedaan waaraan de overheid zeer hechtte zeventig procent reductie

van lood door een filter op de pelletfabriek en halvering van PAK op het hele terrein Maar

de reducties zijn opgehangen aan door Tata zelf gerapporteerde emissie en stellen nu dus

weinig meervoor

Het RIVM rapport rechtvaardigt ook herziening van de Revisievergunning uit 2007 aan het

staalbedrijf Dit is een zogeheten paraplu vergunning waarin ook het productieplafond is

vastgelegd Het is een verouderde en te ruime vergunning die geheel voorbij gaat aan

nieuwe wetenschappelijke inzichten over milieu gezondheid en beschikbare technologie

In de discussies over Tata Steel wordt voetstoots aangenomen dat de vergroening van het

bedrijf automatisch ook de gezondheidsproblemen zal opiossen Dat is een misvatting

Zolang het bedrijf met hoogovens ruw ijzer blijft produceren is het zwaar vervuilend

Tata zelf heeft evenwel besloten tot een plan voor vergroening waarin het in 2030 in ieder

geval een hoogoven en een cokesfabriek afdankt en overgaat op een andere technologie

Direct Reduction Iron Dan kan Tata met gas de ijzererts bewerken in plaats van door cokes

te stoken Volgens Roland Berger het door Tata gecontracteerde onderzoeksbureau kan het

bedrijf deze overstap al in 2028 maken De CEO heeft meermalen laten weten in interviews

dat de overheid het bedrijf juridisch aan zijn deadline mag houden

Wij roepen de overheid op dat te doen en de vergunning voor een hoogoven en een

cokesfabriek in te trekken per 2028 Onvoorwaardelijk dus zonder mitsen en maren Het

aanbod van de CEO is een uitgelezen kans voor de overheid om een streep te trekken en

iets te doen aan de uitstoot van in ieder geval de PAK Bij de productie van cokes komen veel

Secretariaat Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

p a Neeitje Snijdershof 46 1949 BS Wijk aan Zee

www wiikaanzee org Inschiiivina KvK onder nummer 41223684

293400 0251
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Dorpsraad

Wie waakt wint
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PAK vrij Als een van de hoogovens wordt gesloten kan namelijk ook de sinterproductie flink

naar beneden

Wij roepen de Kamercommissie op de herziening van de vergunningen te steunen

Met vriendelijke groet

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee

5 1 2e

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

p a Neeitje Snijdershof 46 1949 BS Wijk aan Zee

www wiikaanzee org Inschiiivina KvK onder nummer 41223684
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
MilieurisicQ s

Cluster E

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

H 31 0 6 5 1 2e

5 1 2s @minienw nl

nota terinformatie
Datum

25 janusri 2022

Kenmerk

lENW BSK 2022 PM

Voorbereidingsdossier Tata Steel voor

commissiedebat

Aanleiding
In de voorbespreking van het commissiedebat Externe Veiligheid heeft u

verzocht om aanvullende informatie over het dossier Tata Steel

Dit is opgenomen in bijgevoegd dossier De eerdere documentatie vervalt

hiermee

Bij deze nota zitten voor de volledigheid ook alle in het debat geagendeerde
stukken die over Tata Steel gaan Wij adviseren om ter voorbereiding op het

debat nogmaals het plan van aanpak door te nemen omdat de gehele

beantwoording stoelt op dit plan

5 1 2e

Bijiagen

Voignummer Naam

Dossier commissiedebat2

Overige stukken CD3 12

Pagina 1 van 2
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5 1 21 5 1 26To DBO 5 1 21

DB05 i 2i[ 5 i 2i @nninienw nl]
From DBO 5 1 21

Sent Wed 1 26 2022 9 58 29 AM

Subject Reactie op RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio
Received

@minienw nl] 5 1 2e DCO[ @minienw nl]
Cc

Wed 1 26 2022 9 58 31 AM

Scan MFD20132 0727 001 odf

Scan MFD20132 0725 001 pdf

Ha collega s

Willen jullie deze inboeken en uitzetten binnen DGMI

@ 5 1 2e ook even naar jou aangezien het werkbezoek a s maandag wordt genoemd
Groet

5 1 26

Van

Verzonden woensdag 26 januari 2022 08 45

Aan DBO 5 1 2i

5 1 26

Onderwerp Reactie op RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Geachte mevrouw Heijnen

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaande brief

Met vriendelijke groet Best regards

5 1 26

CC

5 1 2e

Tata Steel

T 31 0 251 5 1 2e

5 1 26E @tatasteeleuro pe com

www tatasteeleurope CQm

PA @tatasteeleurooe com5 1 26
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TATA STEEL TATA

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T a v Staatssecretaris Heijnen
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Geachte mevrouw Heijnen

Met deze brief reageer ik op het recente rapport van het RIVM getiteld ‘Onderzoek

naar de herkomst van neergedaald stofen stoffen in de lucht in de IJmondregio dat in

opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord Holland en de IJmond gemeenten is uit

gevoerd Ik hecht grote waarde aan een inhoudelijke reactie op het rapport Een scho

nere leefomgeving is immers in ieders belang zowel voor omwonenden als werkne

mers

Het is goed dat onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van stoffen luchtkwaliteit

en de leefomgeving in de IJmond Juist door goed inzicht te krijgen in de actuele data

waar mogeiijk zelfs bron specifiek kunnen wij bepalen waar verbeteringen mogelijk of

noodzakelijk zijn binnen de context van Europese en nationals regelgeving Bovendien

helpt het ons bij de uitvoering van ons maatregelenpakket voor een schonere leefom-

geving de “Roadmap Plus

Het RIVM concludeert in haar rapport dat Tata Steel de hoofdbron is van de herkomst

van stoffen is in de IJmondregio Ook constateert het rapport een verschil tussen de

berekende waarden op basis van het elektronisch milieu jaarverslag en de emissie

rapportage en de gemeten waarden via het luchtmeetnet Met name op het gebied
van metalen en PAK’s is dit verschil aanzienlijk Het begrijpen van dit verschil tussen

berekeningen en metingen is wezenlijk voor verder handelingsperspectief Het RIVM

geeft aan dat beter inzicht in de mogelijke bronnen noodzakelijk is Ook stelde het

RIVM in het webinar naar aanleiding van het rapport op vrijdag 21 januari jl dat de ge
bruikte methods achteraf misschien minder geschikt bleek dan vooraf verwacht Hier

zal dus nog verder onderzoek naar moeten worden gedaan Ten opzichte van de in

vloed van bronnen op de gezondheid van omwonenden zijn met dit rapport geen
nieuwe inzichten geconstateerd

Tata Steel gaat graag in gesprek met het RIVM over dit rapport om de verschillen te

begrijpen en op basis daarvan al dan niet maatregelen te treffen De Roadmap Plus is

immers in uitvoering en wij vinden het belangrijk de uitkomsten van dit rapport te kun-

nen relateren aan de feitelijke maatregelen die reeds in uitvoering zijn onder andere bij
KGF2 en de ontstoffings en de DeNOx installatie op de pelletfabriek Deze laatste

maatregel betreft met name een reductie van stikstof PAK’s en lood Ik wil daarbij

Corporate Communications and Public Affairs

Postbus 10 000 ■ 1970 CA iJmuiden • The Netherlands

T 31 0 25 5 1 2e • 5 1 2e gtatasteeleurope com

Tata Steei IJmuiden BV

Sensitivity general

294092 0260



Tata Steel Page 2

nogmaals benadrukken dat een schonere leefomgeving in ieders beiang is maar tege
lijkertijd de relevantie aangeven van handelingsperspectief in relatie tot dit rapport met

nog veel onduidelijkheden

De Roadmap Plus dient in 2025 helemaal te zijn uitgevoerd De eerste maatregelen
zijn reeds zichtbaar en behalen significante resultaten Hierover zullen wij blijven com
municeren naar onze omgeving en dit voorjaar separaat over rapporteren naar de toe

zichthouder Over de wijze van formele rapportage zijn wij nog met de toezichthouder

en uw ministerie in gesprek In combinatie met de ingeslagen route voor groen staal op

basis van waterstof in plaats van met kolen zijn wij er van overtuigd dat wij met de

Roadmap Plus toewerken naar een staalbedrijf dat groen staal maakt in een schone

omgeving

Maandag 31 januari bent u voornemens een bezoek te brengen aan de IJmond en aan

Tata Steel Ik dank u zeer dat u op deze korte termijn tijd in uw agenda hebt gemaakt
Ik ben er van overtuigd dat wij door verdere samenwerking met de Provincie het Rijk
en de omwonenden tot een kennis en arbeids intensieve maakindustrie met nieuw

elan kunnen komen waar de hele regio weer trots op kan zijn

5 1 2e
Met vriendelijke groet

5 1 2e
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Geacht€ 5 i 2e

Al sinds 2009 doet het RIVM onderzoak naar de luchtkwaliteit in da IJmond an

gezondheid van bewoners Na de grafietemissies van 2018 an 2019 startte hat RIVM

haar onderzoak naar Gezondheid in de Umond waarvan vandaag hat derde an laatste

deelrapport is gapubliceerd

Laat ik vooropstellen dat wij de zorgen van de omwonenden zeer serious nemen an wij
begrijpen dat deze zorgen mede door het aantal rapporten dat in korte tijd is

gapubliceerd niet minder worden Wij werken hard aan opiossingen om de impact van

onze activiteiten op de omgeving te minimaliseren Om dit te realiseren hebben wij een

uitgebreid pakket van maatregelen in uitvoering Het pakket aan maatregelen de

Roadmap Plus realiseren wij versneld en de eerste opiossingen zijn inmiddels al in

bedrijf Dat heeft ertoe geleid dat de emissies van onder andere geur stof en geluid in

de omgeving zijn afgenomen En ook dIt jaar en de komende jaren gaan wij onze
uitstoot verder vemriinderen

Zoals ik vandaag ook in mijn statements heb aangegeven dank ik het RIVM voor het

door haar verrichtte onderzoak in de afgetopen jaren Waar op het gebied van

gezondheid er bij ons bedrijf geen expertise bestaat geldt dat niet voor kennis over

emissies stoffen en uiteraard over onze processen en productie Het rapport van

vandaag bevat voor ons nog enkele onduidelijkheden

In lijn met de aanbevelingen van het RIVM zouden wij daarover graag met u in gesprek
willen gaan om de uitkomst beter te begrijpen Daarbtj zouden wij graag inzicht willen

krijgen in de door uw onderzoekers gebruikte gegevens en rekenmodellen omdat wij
vermoeden dat er bijvoorbeeld niet gekeken is naar onze ZZS rapportage van

december 2020 waar verschillende emissies die niet in het EMJV zijn gerapporteend
staan opgenomen

Ik ben er van overtuigd dat een gedachtewisseling tussen onze experts en die van het

RIVM kan leiden tot een verduidelijking Daarbij hecht ik er waarde aan dat deze

discussie op expert niveau zal plaatsvinden Ik wil er zeker van zijn dat in de uitvoering
van de Roadmap Plus de juiste activiteiten worden geprioriteerd

Graag verneem ik van u

^ddljjk^roetr^ 5 1 2e

Met vri

5 1 2e

5 1 2e

Tata Steal

Dudok Huls • Werckebachstraat 1 • Velsen Noord ■ 1951 JZ • The Nalherlands

Tata Steel Nederland B V • Postbus 10 000 • 1970 CA Umulden Trade register 34 005 278
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Eerste stappen in monitoring Roadmap Plus zijn gezet

I
■ Een combinatie van operationele maatregelen en revisie van de kooksovens hebben de deuremissies

doen afnemen met 60 ten opzichte van baseline 2019

■ Geurmeting over de gehele installatie staat gepiand in februari en wordt uitgevoerd door een extern

meetbureauflP t

IOSF2
■ Recirculatie bij het drogen van de staalpannen heeft geuremissies fenolen met 50 teruggebracht
een debietmeting wordt nog uitgevoerd om deze waarde te verifieren feb

■ Indicatieve meting doore neuzen geven hetzelfde beeld

^14KBZ
Een nieuwe dampwasser heeft voor een significante verlaging van de HCL concentratie gezorgd

■ Een geurmeting door een extern bureau staat gepiand in februari

Monsterlocaties in omgeving Voorteeld

■ Monitoring van stofdepositie is geintensiveerd
□ 2 wekelijkse monstername volgens ‘RIVM’ methode

□ 30 locaties intern extern

□ Onder supervisie van TNO

□ Bronherleiding door lab analyse van de stofmonsters

■ e Neuzen netwerk uitgebreid naar55 meetpunten
snellere detectie van geur

■ Eerste ‘dummy’ KPI rapportage gedeeld

1
S

Site algemeen

f
’m

m

T VTiV STEEL obv visuele inspectie emissies 1
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Meer metingen in de komende maanden publicatie KPI

jaarrapportage

Voorbeeld eerdere resultaten stofdepositie in de omgevingStof Zware Metalen
■ Resultaten depositieonderzoek eerste monsters worden nu

geanalyseerd op hoeveelheid stof en herkomst

■ Komende weken maanden wordt de database uitgebreid met nieuwe

reeksen eerste update stofverspreiding in de KPI jaarrapportage
■ Update Zware Metalen KPI rapp zoals in eMVJ gerapporteerd

PAK

■ Metingen voor belangrijkste bronnen ingepland over de komende

maanden KB2 HO SIFA proefprogramma samengesteld wordt

ingediend bij OD

™

mn

f |i|l{
I

i

V
Ida

s

I

■will ill
Geur

• Verificatiemetingen door exteme bureaus ingepland in Q1 voor de 3

belangrijkste geurbronnen KGF2 OSF2 KB2

■ Eerste update geurbelasting in de omgeving in KPI Jaarrapportage
■ Samenwerking PNH OD Tata Steel Common invent met e neuzen

wordt doorgezet

Algemeen
■ KPI jaarrapportage wordt per mei verwacht

KPI jaarrapportage 2022

it j

lifrii

Jaarrgip^rtage

2022

T VTiV STEEL 2
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLISSING

Datum

9 februan 2022

Onze referentie

IenW BSK 2022 27705

Tweede Kamer

Staatssecretaris van lenW

Aan

Van

Opgesteld door

5 1 2e

Directie Omgevingsveiligheid
en Milieurisico snota Beantwoording vragen over het bericht ’Tata vervuilender

dan gedacht een gat in de administratie
Kenmerk

lENW BEK 2022 277 OS

Beslistermijn
1 week

Uiterlijk bij
16 februan 2022Aanleiding

Het Tweede Kamerlid Grinwis Christenunie heeftop 26januari vragen gesteld
over een bericht in Trouw over Tata Steel Bij deze nota is het voorstel voor de

beantwoording gevoegd

Bijlage n

1

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording en de verzending aan

de Tweede Kamer

Kernpunten
Kamerlid Grinwis stelt vragen naar aanleiding van het onderzoek dat RIVM in

opdracht van de provincie Noord Holland heeft uitgevoerd naar de herkomst van

neergedaald stof en stoffen in de lucht in het IJmond gebied Dit rapport is op 21

januari gepubliceerd en uitgebreid aan bod gekomen in het Commissiedebat

Externe Veiligheid van 26 januari
De beantwoording is in lijn met uw bijdrage aan dit debat

Toelichting
Er worden vragen gesteld over het verschil tussen de metingen van het RIVM en

de berekeningen op basis van de rapportage van emissies van Tata Steel wat dit

betekent voor de monitoring van de uitstoot van Tata Steel en de groene

transitieplannen en over de mogelijkheden om op te roepen handhavend op te

treden

Daarnaast worden vragen gesteld over de gevolgen van het rapport voor

vergelijkbare grote uitstotens zoals Shell en Chemours

In de beantwoording geeft u aan dat er eerst meer duidelijkheid moet komen

waarom er een gat zit tussen de metingen van het RIVM en de berekeningen op

basis van de emissie rapportages van Tata De provincie neemt hiervoorals

bevoegd gezag actie Op 17 februari wordt een eerste expert bijeenkomst
hiervoor gehouden Als hier meer duidelijkheid over is zal bepaald kunnen

worden wat dit betekent voor verdere stappen zoals emissieregistratie en een

betere monitoring U geeft aan daarover met de provincie in overleg te gaan

Omdat er geen sprake is van het overtreden van normen is handhavend optreden
niet aan de orde en roept u de provincie daar dan ook niet toe op

Bij andere grote uitstoters zijn ook monitoringsprogramma s opgesteld Erzijn
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geen aanwijzingen dat de registratie daar nu schort U geeft aan dat u eerst wilt

leren van de situatie bij Tata Steel om vervolgens te bekijken wat dit mogelijk
voorandere bedrijven kan betekenen

Datum

9 februari 2022

Onze referentie

IenW BSK 2022 27705

De impact van de groene transitieplannen van Tata op de leefomgeving en de

gezondheid van omwonenden zal nog dit jaar door een onafhankelijke derde partij
beoordeeld worden

Uiterlijk bij
16 februari 2022

Bijlage n

1

Aan

Tweede Kamer
PoHtieke context

In het commissiedebat Externe Veiligheid van 26 januari is Tata Steel uitgebreid
aan bod gekomen De beantwoording van de vragen is in lijn met dit debat

Er is een tweeminutendebat aangevraagd De datum van dit debat is nog niet

bekend Ook is tijdens het tweeminuten debat algemene regels industriele

emissies van 4 februari een motie^ door het lid v d Plas BBB ingediend om met

een plan van aanpak te komen om de daadwerkelijke emissies van industriele

bedrijven in beeld te krijgen Deze motie is verworpen

Van

Staatssecretars van lenW

Krachtenveld

De antwoorden zijn opgesteld in afstemming met het ministerie van EZK

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Brief aan Tweede Kamer met

beantwoording

1

1
Tweede Kamer 33118 nr 215
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
MilieurisicQ s

Cluster E

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

S 1 2e

H 31 0 6 5 1 2e

5 1 2s @minienw nl

gespreksnota
Datum

9 februari 2022Werkbezoek IJmond Tata Steel

Kenmerk

IEnW BSK 2022 30293

Bijlage n

2

Aanleiding en doel

Op maandag 14 februari bezoekt u de Dmond en Tata Steel om in gesprek te

gaan over de milieuproblematiek rondom het bedrijf Zo kunt u uit eerste hand

kennisnemen van de milieuproblematiek en hoe hier tegenaan wordt gekeken
door omwonenden belanghebbenden bestuurders en het bedrijf Vanuit beleid

zijn 5 1 2s 5 1 2sen aanwezig

Deze nota bevat het programma en een annotatie voor de verschillende

onderdelen daarvan Ook is een algemene redeneerlijn voor de dag

toegevoegd

Programma
Hieronder treft u het programma op hoofdlijnen In de bijiage is de uitgebreide
versie toegevoegd

Aankomst in Wijk aan Zee Start drie speeddates met omwonenden

die via via of door middel van een brief hebben aangegeven graag

met u te willen spreken

11 00 uur

Aanvang gesprek met actieve bewonens en actiegroepen met

aanwezigheid van bestuurders gedeputeerde en twee wethouders

12 00 uur

Napraten met gedeputeerde drie wethouders en de directeur van de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

13 00 uur

Bezoek aan het terrein Tata Steel in aanwezigheid van o a de directie

van Tata Steel Nederland o a

gedeputeerde en de wethouder van Velsen

14 30 uur

I en met de5 1 2s

Kort gesprek met een afvaardiging van de directie van Tata Steel15 30 uur

16 00 uur Peremoment

Speeddates met omwonenden

U spreekt kort in de vorm van speeddates met omwonenden die door middel

van een brief of via ons verzoek aangegeven hebben graag met u te willen

Pagina 1 van 2
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spreken Er is geen vaste agenda U kunt in de korte gesprekken luisteren naar

de verschillende opvattingen en zorgen die de inwoners hebben en hier kort op

reageren Eventuele aanknopingspunten noteren we voor de vervoigstappen op

dit dossier Voorstel is om de gesprekken klein en open te houden door u door

maximaal een ambtenaar voor het noteren van aandachtspunten te laten

vergezellen U spreekt met de volgende personen

11 00 11 15 uur Bertus Berghuis en

Bertus Berghuis is raadslid WD in de gemeente Heemskerk en erg betrokken

5 l 2e

5 1 2e

bij het dossier Tata
5 1 2e

I

5 1 2s

11 15 11 25 uur

Wil graag individueel met u in gesprek over de situatie in de IJmond Zij is

inwoner en bezorgd over de gezondheidssituatie Ze houdt zich over het

algemeen op de achtergrond en zegt niets in het openbaar over deze casus

5 1 26

5 1 2e11 25 11 35 uur

Inwoner van IJmuiden werknemer van Tata en betrokken bij de OR van Tata

5 1 26

zijn bezorgde ouders uit Wijk aan Zee die graag met u over de

milieuproblematiek in gesprek willen

11 35 11 50 uur

5 1 26

Gesprek actieve bewoners en actiegroepen
U spreekt met een delegatie van actieve bewoners en actiegroepen Het betreft

afgevaardigden van o a de Dorpsraad Wijk aan Zee de stichtingen Frisse

Wind nu Vereniging IJmuiderstraatweg en het Milieuplatform IJmuiden Noord

U gaat in gesprek met 5 1 2s

5 1 26

Deze bewoners zijn sterk betrokken en komen soms

scherp en emotioneel uit de hoek Zij verwachten actie van de Rijks overheid

in een mate die veel hoger ligt dan nu in de plannen is opgenomen Zo eisen

zij bijvoorbeeld sluiting van de KooksZ fabriek

5 1 26

De schriftelijke inbreng van de Stichting Frisse Wind en de Dorpsraad die o a

aan de Tweede Kamer is gestuurd is bijgevoegd

De bewoners willen met u in gesprek over de volgende onderwerpen In het

gesprek kunt u gebruikmaken van bijgevoegde redeneerlijn 0ns voorstel is dat

u aangeeft vooral te zijn gekomen om te luisteren naar hun zorgen en vragen

Per agendapunt is daarnaast een korte annotatie toegevoegd Waar nodig kunt

u verwijzen naar gedeputeerde Jeroen Olthof die samen met u het gesprek zal

voeren In de redeneerlijn is ook een lijst toegevoegd met de acties die op dit

moment al zijn uitgevoerd

1 Verantwoordelijkheden Rijk en regio voor inwoners voelt het soms alsof de

provincie en het Rijk zich verschuilen achter elkaars bevoegdheden Ook

willen ze dat de handhavingstaken worden ondergebracht bij een

omgevingsdienst die beter is toegespitst op de omvang en complexiteit van

de taken bijvoorbeeld DCMRofILT]
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U kunt aangeven de frustratie van bewoners te beghjpen Tegelijkertijd
is de sameniwerking tussen de verschillende overheden sterk

verbeterd ledereen doet nu op zijn niveau wat nodig is

Vragen over de competenties van de omgevingsdienst kunt u aan de

gedeputeerde laten

2 Het plan van aanpak hoeveei sneiier en hoeveel schoner \wordt het

concreet En vwanneer is dat gereed

U kunt aangeven dat het niet eenvoudig is om te bepalen wat schoon

genoeg is er is nog niet genoeg infomnatie bekend om te kunnen

zeggen wat een veilige hoeveelheid lood depositie is Het RIVM gaat

hier dit jaar onderzoek naar doen

Los daarvan hanteert het Rijk de norm dat dit soort zeer zorgwekkende
stoffen geminimaliseerd moeten worden Tata wordt daar op dit

moment op aangesproken door de ILT en de omgevingsdienst en moet

hiervoor een reductieprogramma opstellen
Tata heeft in haar Roadmap een aantai eigen ambities geformuieerd
voor de reductie van PAK stoffen en lood die in overleg met het Rijk

zijn aangescherpt Daardoor is ereerderen meer resultaat De

monitoring daarvan wordt nog bezien ook in het licht van het RIVM

rapport

3 Monitoring en RIVM rapporten de wens om de totale uitstoot van het Tata

Steel terrein onafhankelijk en bij de bron te laten meten Inclusief

incidenten werkzaamheden van onderaannemers verwaaiing en andere

mogelijk oorzaken van het gat in de data

U kunt aangeven dat op basis van het laatste RIVM rapport overleggen

[met RIVM en Tata Steelj zijn gestart om het verschil te in metingen
en berekeningen te verklaren Ook wordt daarbij gekeken naar de

eisen aan de monitoring van de Roadmap
De provinde gaat aan de slag met het herijken van het

monitoringsprogramma in algemene zin inclusief luchtmeetnet

Vragen hierover kunt u aan de gedeputeerde laten

4 Huidige vergunningen hoe loopt het met het aanscherpen daarvan

Worden de normen van hetSchone Lucht Akkoord in achtgenomen

Kloppen de vergunningen nog wel in het licht van de recente RIVM

rapporten

Het Rijk heeft met de provinde in het Schone Lucht Akkoord

afgesproken om bij aangepaste of nieuwe vergunningen zo scherp

mogelijk te vergunnen In het plan van aanpak voor Tata Steel is deze

afspraak herhaald

^ De provinde kan in het overleg samen met de omgevingsdienst

aangeven op welke manier zij hier invulling aan geven

5 Sluidng van de meest vervuilende onderdelen met name de Kooks2

fabriek

U kunt aangeven dat het sluiten van de Kooks2 fabriek niet zomaar

kan omdat er een vergunning is afgegeven waar Tata zich aan houdt
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Het intrekken daarvan is niet mogelijk Er zijn ook geen andere

juridische instrumenten om de fabriekte sluiten

Wei zijn een aantal eisen aan de Kooks2 fabriek aangescherpt

bijvoorbeeld de vergunning voor deuremissies en wordt er intensief

gemeten De provincie en de omgevingsdienst kunnen aangeven welke

acties hier precies lopen
^ Op langere termijn liefst voor 2030 zal een eerste Kooksfabriek

sluiten als het eerste deel van het groenstaalplan is gerealiseerd

6 Het iange termijn waterstofplan De wens om voorwaarden te stellen aan

de miljarden euro s subsidie voor C02 plan Groen Staal gekoppeld aan

impact op de gezondheid

U kunt aangeven dat u dit jaar onafhankelijk de impact van het

groenstaalplan op gezondheid en milieu laat onderzoeken Dat is

onderdeel van het plan van aanpak
Het ministerie van Economische Zaken gaat over de subsidieverlening
voor de langere termijn Erzijn ambtenaren van EZK aanwezig die

desgewenst een toelichting kunnen geven Hierbij kunt u verwijzen
naar maatwerken afspraken Industrie die in het regeerakkoord worden

genoemd Wederkerigheid is daarbij het uitgangspunt

Bestuurderslunch

U spreekt met wethouders van de gemeenten Velsen Beverwijk en

Heemskerk met de directeur van de Omgevingsdienst en met de gedeputeerde
van de provincie Noord Holland

U kunt informeel met hen kennismaken en daarbij van gedachten wisselen

over de volgende onderwerpen

V Ambitie op het dossier u kunt aangeven wat uw ambitie is op dit dossier

namelijk het zo snel mogelijk opiossen van de milieuproblematiek rondom

Tata Steel U kuntde collega s vragen om hun medewerking om ditte

bereiken en hen vragen naar hun eigen ambities en bijdragen op dit

dossier U kunt daarbij ook vragen welk belang zij hechten aan de

aanwezigheid van de staalfabriek in hun regio

2 Vergunningen u kunt aangeven sterk te hechten aan het maximaal

aanscherpen van de vergunningen U kunt aangeven dat het ministerie

altijd wil meedenken over bijvoorbeeld het in kaart brengen van de

juridische mogelijkheden daartoe

Ook ILT heeft al vaker aangegeven graag te adviseren op de

vergunning van Harsco een van de andere bedrijven op het Tata Steel

terrein met veel uitstoot maar geen BRZO bedrijf U kunt met de

provincie en de omgevingsdienst afspreken dat dat nu ook echt gaat

gebeuren

Mogelijk vragen de regionale overheden u naar uw plannen voor het

aanpassen van nationale en Internationale regelgeving U kunt

aangeven dat u de mogelijkheden voor aanpassing van de nationale

regelgeving bestudeert en hier voor de zomer op terug komt

3 Monitoring u kunt aangeven dat u maar ook de Kamer een goed

monitoringsprogramma belangrijk vinden Daarover bestaan bij bewoners
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en politiek nu nog veel vragen U kunt de provincie en de omgevingsdienst

vragen welke acties zij op dit terrein op korte termijn willen gaan

ondernemen

Mogelijk vragen de regionale overheden u naar uw plannen voor het

aanpassen van de regels over de emissieregistratie U kunt aangeven

dat u daarvoor eerst de uitkomsten van de expertsessies n a v het

RIVM onderzoek wfil afwfachten Op basis daarvan kunnen dan de

volgende stappen wforden bepaald waaronder indien nodig het

aanscherpen van regeis op iandelijk niveau

4 Contact met omwonenden U kunt uwf ervaringen van de

ochtendgesprekken met inwoners met de groep bespreken U kunt daarbij

aangeven dat het vertrouwen tussen de inwoners de overheden en Tata

Steei broos iijkt te zijn U kunt aangeven dat u eraan hecht om dat snel te

repareren Daarbij is medewerking nodig van aiie partijen Niet aiieen door

in gesprek te gaan maar ook door bijvoorbeeid sneiie beantwoording van

vragen en bijvoorbeeid het snel afhandelen van WOB verzoeken

5 Fadliteren van het lange termijn waterstofplan u kunt aangeven dat het

belangrijk is dat Tata Steel zijn watenstofpiannen zo snel mogelijk kan

realiseren Daarvoor is het nodig dat vergunningverlening en het

omgevingsmanagement goed en snel verlopen U kunt daarop commitment

vragen bij de provincie en de gemeenten Het Rijk heeft de indruk dat het

vergunningenproces hieromtrent nu nog wordt behandeld als reguliere

aanvraag terwiji het vanwege aard en omvang om een eigen aanpak

vraagt

Bezoek aan Tata Steel

U bezoekt het terrein van Tata Steei U rijdt samen met de gedeputeerde en

de wethouder van Veisen per bus over het terrein waarbij u van de directie

toeiichting krijgt op de ontwikkelingen rondom de Roadmap Er wordt gestopt

bij de Kooksfabriek de Sinterfabriek en bij de Koudbandwalserij waar

onderdelen uit de Roadmap nu worden gerealiseerd U spreekt nadien kort met

een afvaardiging van de directie

Tijdens het werkbezoek kunt u informeel kennismaken en daarbij van

gedachten wisselen over de volgende onderwerpen

1 Ambitie op het dossier u kunt aangeven wat uw ambitie is op dit dossier

namelijk het zo snel mogelijk opiossen van de milieuproblematiek rondom

Tata Steel U kunt Tata Steel vragen om hun medewerking om dit te

bereiken en hen vragen naar hun eigen ambities op dit dossier

2 Uitvoering Roadmap u kunt aangeven sterk te hechten aan het zo snei

mogelijk en met maximaal resultaat uitvoeren van de Roadmap U kunt

aangeven dat het ministerie waar nodig altijd wii meedenken over

versneilingsopties

U kunt aangeven dat u eraan hecht dat de Roadmap uiteindeiijk ook

een dusdanig resultaat genereert dat de gezondheidsrisico s ook

daadwerkelijk worden weggenomen U kunt vragen of Tata Steel een

terugvalscenario heeft onderzocht voor het geval dat niet het geval

blijkt te zijn Als ze dat niet hebben kunt u hen aansporen dat te gaan
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doen U kunt vragen of het in dat geval geen mogelijkheid is om

bepaalde installaties bijvoorbeeld de Kooks2 fabriek tijdelijk stil te

leggen in afwachting van de verbeteringen

3 Monitoring u kuntaangeven dat u maarook de Kamer een goed

monitoringsprogramma belangrijk vinden Daarover bestaan bij bewoners

en politiek nu nog veel vragen U kunt aangeven sterk te hechten aan een

transparante en actieve ontsluiting van zoveel mogelijk gegevens door Tata

Steel U kunt aangeven dat dat het \«antrou\«en in de omgeving richting
het staalbedrijf mogelijk kan verminderen

Mogelijk heeft Tata Steel enkele kritische kanttekeningen bij het RIVM

onderzoek U kunt aangeven dat u er vertrouiwen in heeft dat deze

kanttekeningen in het overleg overde uitkomsten worden besproken

4 Contact met omwonenden U kunt uwf ervaringen van de

ochtendgesprekken met imwoners met de groep bespreken U kunt daarbij

aangeven dat het vertrouwen tussen de iniwoners de overheden en Tata

Steel broos lijkt te zijn U kunt aangeven dat u eraan hecht om dat snel te

repareren Daarbij is medevwerking nodig van alle partijen Niet alleen door

in gesprek te gaan maar ook door snelle beantwroording van vragen en

bijvoorbeeld het snel afhandelen van informatieverzoeken Transparante

ontsluiting van gegevens zoals milieujaarverslagen kan daarbij helpen
Het in gesprek gaan met omwonenden door

maandag 7 februari is een positieve actie om te werken aan het

vertrouwen

afgelopen5 1 2e

5 Faciliteren van het lange termijn waterstofplan u kunt aangeven dat het

belangrijk is dat Tata Steel zijn waterstofplannen zo snel mogelijk kan

realiseren Daarvoor is het nodig dat vergunningverlening en het

omgevingsmanagement goed en snel verlopen

U kunt aangeven dat u door de Kamer bent gevraagd om de effecten

van het waterstofplan op milieu en gezondheid onafhankelijk te laten

onderzoeken U kunt hierop medewerking van Tata Steel vragen als

het gaat om het leveren van gegevens Dit is ook belangrijk voor het

vertrouwen van omwonenden

Mogelijk wijst Tata Steel op de benodigde extra stikstofruimte voor

het realiseren van de waterstofplannen De provincie Noord Holland

heeft hierover recent een brief gestuurd aan de minister van Natuur en

Stikstof U kunt aangeven dat er door haar serieus naar die brief zal

worden gekeken en dat u niet vooruit kunt lopen op de beantwoording
daarvan

6 Ovehge onderwerpen

Mogelijk legt Tata Steel nog enkele andere onderwerpen op tafel

Het issue staalslakken Dit is een restproduct bij de productie van

staal Het gaat om aanzienlijke hoeveelheden Ze kunnen worden

toegepast in werken bijvoorbeeld een wegfundering Er moet wel

rekening worden gehouden met de materiaaleigenschappen omdat bij

onjuist gebruik milieuschade kan ontstaan Door staalslakken in te

zetten als secundaire bouwstof wordt stort voorkomen Dit sluit aan bij
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de circulaire transitie Afgelopen jaren is in een aantal projecten
staalslakken onjuist toegepast waardoor milieuproblemen zijn
ontstaan Door negatieve berichtgeving zijn toepassers [waaronder

Rijkswaterstaat terughoudend in het gebruik van staalslakken en

ontstaat er nu een afzetprobleem U kunt aangeven graag hetgesprek
te voeren om naar opiossingen te zoeken—U kunt aangeven dat u

hierover nu geen toezegging kunt doen en het vraagstuk gaat

bestuderen

Een issue rondom het vernieuwen van door Tata Steel gebruikte

goederen sporen op het emplacement Beverwijk en de aanleg van een

busbaan Men is tot een opiossing gekomen die meergeld gaat kosten

dan was voorzien Mogelijk wordt u gevraagd om een financiele

bijdrage U kunt aangeven dat u hierover nu geen toezegging kunt

doen en het vraagstuk gaat bestuderen

Persmomerit

Na afloop van het werkbezoek wordt een persmoment georganiseerd U kunt

hiervoor gebruik maken van bijgevoegde redeneerlijn U wordt hiervoor verder

voorbereid door uw woordvoerder

5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLI55ING

Datuin

10 februari 2022

Onze referentie

IENW BSK 2022 32191

Opgesteld door

5^1 2e Bestuurskem

Aan

Van

Staatssecretaris van lenW

DGMI OenM

nota
BesUstermijn
z s m

Kamerbrief Beantwoording enkele vragen n a v het

commissiedebat Externe Veiligheid Uiterlijk bi]
15 februari 2022

Bijlage n

1

Aanleiding

Op 26 januari jl vond een commissiedebat Externe veiligheid plaats In dit debat

heeft de Tiveede Kamer verzocht om een aantal aanvullende vragen te

beantwoorden v66r het nog te plannen tweeminutendebat externe veiligheid Het

voorstel voor de beantwoording van deze vragen treft u hierbij aan

Daarnaast is in de brief een correctie opgenomen op de tijdens het vragenuur van

15 februari jl uitgesproken tekst ten aanzien van lozingen van steenkolen door

schepen die betrokken zijn bij de bevoorrading van Tata Steel

Geadviseerd besluit

De Kamerbrief zo spoedig mogelijk ondertekenen en verzenden zodat de

correctie z s m kan worden gemeld aan de Kamer en de media

Toelichting
Voor hetantwoord op de vragen hebben we navraag gedaan bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu RIVM De antwoorden van het RIVM zijn

overgenomen in de Kamerbrief

Emissie van PAK stoffen en hod in Haarlem Noord

• Het lid Kroger van de fractie van GroenLinks heeft gevraagd of de emissie van

PAK stoffen en lood ook in Haarlem Noord terecht komt Ook heeft zij

gevraagd of er verder onderzoek wordt gedaan naar de uitstoot van Tata

verderop in de regio
• RIVM heeft niet gemeten in Haarlem Noord maar stelt wel dat de

concentraties in de lucht afnemen naarmate de afstand tot de bron groter

wordt De verwachte concentraties in Haarlem of Heemskerk op leefniveau

zijn volgens het RIVM naar verwachting dan ook lager dan de concentraties

dichter bij het terrein van Tata Steel

• Het RIVM geeft aan dat zo lang niet duidelijk is wat de redenen zijn voor de

gevonden verschillen tussen gemeten en berekende concentraties het niet

efficient is om aanvullend onderzoek naar concentraties in de lucht uit te

VOere n

• In de Kamerbrief is opgenomen dat daarom allereerst duiding nodig is waar

het verschil in de gemeten en berekende concentraties vandaan komt

Hieraan wordt op dit moment gewerkt en dat staat aldus in de brief

Pagins L van 1
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• Qua depositie neergekomen stof op de grand heeft het RIVM ten behoeve

van haar meest recente onderzoek ook in Castricum gemeten Castricum ligt

op een vergelijkbare afstand van het Tata Steel terrein als Haarlenn Noord

Castricum ligt in de dominante windrichting Haarlem niet In Castricum treft

het RIVM geen tot relatief kleine verhogingen van PAK stoffen en metalen aan

vergeleken met achtergrondlocaties Daarom is het aannemelijk dat de

depositie van PAK stoffen en metalen in Haarlem Noord niet of nauvwelijks

verhoogd is door uitstoot van het terrein van Tata Steel Het RIVM kwalificeert

depositiemetingen in Haarlem Noord dan ook als niet nuttig

Datum

LO februsri 2022

Onze referentie

Uiterlijk bij
15 februBh 2022

BLjLage n

1

Aan

S

Van

DGMI OenMDefinitie van onacceptabeie milieu en gezondheidsrisico s

• Het lid Thijssen van de fractie van de PvdA heeft gevraagd wanneer het RIVM

een advies geeft over wfat onacceptabeie milieu en gezondheidsrisico’s zijn
• Deze actie komt voort uit het plan van aanpak voor het beperken van de

luchtverontreinigende emissie van Tata Steel Nederland dat door uw

voorganger aan de Kamer is gestuurd
• Het RIVM heeft aangegeven dat een verkenning naarde mogelijkheden voor

het bepalen van kwantitatieve waarden naar verwachting voor de zomer

gereed is In de brief staat dat u de Kamer overde uitkomsten informeert

Lazing van afvai in de haven en op zee

• In het vragenuur van 15 februari jl heeft u met uw Kamer gesproken over de

lozing van afvai in zee en in de haven van schepen betrokken bij de

bevoorrading van Tata Steel

• Daarbij heeft u gemeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport ILT

met een drone een inspectie heeft uitgevoerd en daarbij heeft geconstateerd
dat er nog kolen aanwezig waren op het dek Ook heeft aangegeven dat het

schip net weg was gevaren Dit is niet het geval het schip lag nog aan de

kade Daardoor is er geen sprake van een overtreding Wei is de schipper

gewaarschuwd dat het dek bij het uitvaren schoon moest zijn
• In de brief corrigeert u dit en geeft u aan dat de ILT deze kwestie vender gaat

onderzoeken en dat u de Kamer over de uitkomsten zal informeren

Uitvoering van monitoring
De Kamer heeft als toezegging opgenomen dat u de Kamer eind dit jaar
vender informeert over de uitvoering van de motie over transparante en

structurele monitoring van Tata Steel motie Grinwis c s Kamerstuk 32813

nr 834 In de brief herhaalt u dit en geeft u aan dat dit reeds onderdeel is

van het eerdergenoemde plan van aanpak

Bijiagen

Volgnummer Naam Informatie

Kamerbrief1
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6 1 29

5 1 29

5 1 2e5 1 29

@minienw nl]
5 1 2e

DGMII 5 1 29

5 1 29 DGMI[ 5 1 26

DGMI[ 5 1 29 @nninienw nl]

DCO[ 5 1 29 @minienw nl]
DGMI[ 5 1 26 @minienw nl]

HBJZ[ 5 1 29 @nninienw nl]

DGMI[

DBO[ 5 1 29

5 1 2e

@rws nl]

To 5 1 26 DGWB[

DGMI[ 5 1 26

©minienw nl]

@nnin ienw nl]

@minienw nl] @min ienw nl]

@minienw nl]
5 1 26

5 1 26

5 1 29 I

DGMI[ 5 1 29

DGMI[ 5 1 295 1 29

ILT[ 5 1 26

5 1 29

HBJZr 5 1 26

5 1 29 BSK[
5 1 26

@ilent nl] 5 1 265 1 29

ILT[ @ILenT nl]

©minienw nl]
5 1 29

5 1 26 5 1 26

5 1 26 @minienw nl]5 1 26 5 1 26

5 1 26@minienw ni

5 1 26

@minienw nl]
©rivm nl]
5 1 29

@rivm nr[ ©rivm nl] 5 1 26

5 1 29

5 1 29

UGWBl 5 1 29 @minienw nl]5 1 29DGMI[
From

Sent

@minienw nl]
DGMI

BS [5 1 26

5 1 26

Thur 2 10 2022 12 01 16 PM

Subject RE Tweewekelijks overleg Tatasteel breed

Received Thur 2 10 2022 12 01 00 PM

Hallo allemaal

Hierbij een wat late agenda voor zo direct Het lijkt me goed om stil te staan bij de volgende punten

• Mededelingen

o Projectsecretaris

o Bezetting project bij OD en PNH

• Werkbezoek maandag as

• Tweeminutendebat volgende week

• Andere actua

o WOB eMJV

o OW memo

o Aangenomen motie Beckermann

• Stand van zaken per actielijn
o Monitoring volgende week expertsessie

o Internationaal vragenlijst Belgie

Hartelijke groeten

5 1 29

Oorspronkelijke afspraak
5 1 26Van DGMo

Verzonden donderdag 28 oktober 2021 08 17

Aan DGMI DGWB 5 1 29 DGMI

DGMI

5 1 29 DGMI

DGMI 5 1 26

5 1 26

5 1 265 1 26

5 1 265 1 26

5 1 29

5 1 26DGMI DGMI 5 1 26

5 1 265 1 29 ILT 5 1 29 DGMI

DGMI

ILT

5 1 29 5 1 29

5 1 26

BSKHBJZ HBJZ DBO5 1 29 5 1 26

5 1 26 BS@rivm nl

Onderwerp Tweewekelijks overleg Tatasteel breed

Tijd donderdag 10 februari 2022 13 00 14 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Webex

5 1 29 DGMI DGWB5 1 265 1 26

De volgende tekst nietverwijderen ofwijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering

Vergaderingnummer toegangscode 2379 973 4523

293433 0266



Wachtwoord voor vergadering bqGEttKB332

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

5 1 26

5 1 26

31 m Netherlands Toll

1 United States Toll

Deelnemen via telefoon

31 5 1 2e Netherlands Toll

1 5 1 26 United States Toll

Algemeine inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of foepassing
Kies 5 1 2e @rijksvideo webex com

U kunt ook 62 109 219 4 kiezen en uw vergaderingnummerinvoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 5 1 2e @lync webex com

Als u een host bent klik dan hier om hostgegevens weer te geven

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

293433 0266



Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris

Bestuurskern

Directie Communicatie

Beleidscotnmunicate

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

5 1 2sM 31 0 6

5 1 2s

Programma @minienw

nl

Datum

11 februari 2022

Werkbezoek omwonenden] Tata steel

Maandag 14 februari 2022

10 50 16 15 uur

Cafe de Zon

Voorstraat 54 1949 BJ Wijk aan Zee

U kunt de staatssecretaris uit laten stappen op de hoek van

Dorpsduinen De Voorstraat is autovrij gebied
In een apart zaaitje grenzend aan het cafe Indien het niet druk is

kunt u er ook voor kiezen om in het cafe de omwonenden te

ontvangen

Hotel het Hoge Duin

Rijckert Aertszweg 50 1949 BD Wijk aan Zee

Tata Steel

Betreft

Datum

Tljd

startlocatie

Ad res

Voor de chauffeur

Setting

Locatie 2

Ad res

Eindlocatie

Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen Noord

Is uitgenodigd Hierover wordt u nader geinfomneerd door de

woordvoerder

5 1 2s

Ad res

Pens

5 1 2e

woordvoering

protocol
U wordt geadviseerd om schoenen te dragen die makkelijk lopen
ivm de verplaatsing naar de lunchlocatie en het bezoek aan Tata

steel

beleidBegeleiding en

5 1 26

5 1 2s

Bijzonderheden

U dient uw QR code mee te brengen voor het Cafe en de

lunchlocatie Draag binnen bij verplaatsen een mondkapje Houdt

altijd 1 5 meter afstand en schud geen handen

Pagina 1 van 3
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Aankomst bij Cafe de Zon10 55 uur

Bij het cafe zijn tevens

aanwezig

U wordt ontvangen door

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e5 1 2e en

Start speeddates met omwonenden die of middels een brief

hebben op ons verzoek aangegeven hebben graag met u te willen

spreken

11 00 uur

5 1 2e11 00 11 15 uur

11 15 11 25 uur

11 25 11 35 uur

11 35 11 50 uur

5 1 2e

5 1 2e

en«

«

5 1 2e

5 1 2e

«

S 1 2e« en

Te voet naar de lunchlocatie met de bestuurders en directeur

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 5 1 2e

11 55 uur

Hotel De Hoge Duin

Adres Rijckert Aertszweg 50 1949 BD Wijk aan Zee

Aanvang gesprek met actieve bewoners met aanwezigheid van

bestuurders Tijdens dit gesprek wordt er ook een broodje gegeten

Hierbij zitten alle bewoners en wethouders gedeputeerde aan tafel

en alle ondersteuning in de tweede ring bier omheen

12 00 uur

Bewoners

5 1 2e

Wethouders en gedeputeerde
• Gedeputeerde Jeroen Olthof Provincie Noord Holland]
• Sebastian Dinjens Velzen

• Nevin Ozutok Beverwijk

Overiae fniet lenW ondersteuning
5 1 2e

5 1 2e

5 1 26

• Ondersteuning wethouders

fEZK

PNH

[OD NZKG

«

«

«

Nabespreking met alleen bestuurders13 00 uur

U spreekt met wethouders van de gemeenten Velsen Beverwijk en

Heemskerk met de directeur van de Omgevingsdienst en met de

gedeputeerde van de provincie Noord Holland U kunt informeel met

hen kennismaken en daarbij van gedachten wisselen over een aantal

onderwerpen
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Wethouders en gedeputeerde
• Gedeputeerde Jeroen Olthof Provincie Noord Holland]

Velzen

Beverwijk
Heemskerk

5 1 2e«

5 1 26

5 1 26

«

omgevingsd ienst5 1 2e«

Overiqe fniet lenW ondersteuning
5 1 26 EZK

PNH

[OD NZKG

• Ondersteuning wethouders

«

5 1 2e

5 1 26

«

«

U neemt afscheid van een aantal van de bestuurders en

verplaatst zich met de auto naar Tata steel reistijd 10

minuten

Tussen

14 00

14 15 uur

Aankomt bij Tata Steel14 30 uur

U wordt ontvangen door

Steel Nederland

5 1 2e Tata5 1 2e

U bezoekt het terrein van Tata Steel U rijdt samen met de

gedeputeerde en de wethouder van Velsen per bus over het terrein

waarbij u van de directie toelichting krijgt op de ontwikkelingen
rondom de Roadmap Er wordt gestopt bij de KGS de Sinterfabriek

en bij de Koudbandwalserij waar onderdelen uitde Roadmap nu

worden gerealiseerd

Tata Steel

5 1 26

5 1 26

public affairs

fata Steel Nederland

milieu veiligheid en omgeving

«

fi 1 9a

6 12e

«

«

Wethouders en gedeputeerde
• Gedeputeerde Jeroen Olthof Provincie Noord Holland

• Sebastian Dlnjens Velzen

Overige niet lenW ondersteuning
5 1 26

5 1 26

EZK

PNH

5 1 2e OD NZKG

• Ondersteuning wethouders

«

«

U spreekt kort met een afvaardiging van de directie van Tata Steel15 30 uur

Tata Steel Nederland

5 1 26 milieu veiligheid en omgeving

public affairs

5 1 26 5 1 26«

5 1 2e«

5 1 26«

U wordt hierbij ambtelijk ondersteund

Aanwezige pers te woord staan16 00 uur
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U neemt afscheid en vertrekt16 15 uur
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TATA STEEL TATA

Addendum

16 februari 2022

Addendum Overleg RIVM ILT ODNZKG PNH Tata immissies

RIVM ILT ODNZKG PNH

Intern Tata Steel IJmuiden BV

Tata Steel IJmuiden BV

Our reference Addendum Oveileg RIVM ILT ODNZKG PNH Tata immissies

Pages

Date

Subject

To

CC

From

3

Addendum Overleg RIVM ILT ODNZKG PNH Tata immissies

1 Inleiding

Na het memo van 14 februari Overleg RIVM ODNZKG PNH Tata immissies zijn voor

Chroom Cr koper Cu en Vanadium V de Tata Steel onderschattingsfactoren

geschat
In dit addendum op het memo worden de resultaten gedeeld

2 Resultaten

In tabel Izijn de resultaten van de metalenCr Cuen V samengevat

293502 0270



Memo RIVM Tata Steel Page 2

label 1 Vergelijking geschatte versus gemeten immissies omgeving Tata Steel

|tg m3

I

§
i i

o
in

Cr verbindingen}

Tata immissiebijdrage geschat

GGD metingen 2019

Bijdrage Tata Steel GGD metingen 2019 de RIJP

Tata onderschattingsfactor geschat

RIVM onderschattingsfactor

Cu verbindingen

Tata immissiebijdrage geschat

GGD metingen 2019

Bijdrage Tata Steel GGD metingen 2019 de RIJP

Tata onderschatlingsfactor geschat

RiVM onderschattingsfactor

V verbindingen

Tata immissiebijdrage geschat

GGD metingen 2019

Bijdrage Tata Steel GGD metingen 2019 de RIJP

Tata onderschatti ngsfactor geschat

RiVM onderschattingsfactor

2 03E 03 2 41E 03 5 34E 04 5 29E 05

l 34E 03 2 22E 03 2 08E 03 9 30E 04

4 10E 04 l 29E 03 l 15E 03 0 OOE rOO

0 20 0 54 2 15 0 00

5

1 01E 03 l 38E 03 3 13E 04 2 98E 05

5 56E 03 4 13E 03 4 41E 03 3 43E 03

2 13E 03 7 00E 04 9 S0E 04 0 OOE tOO

2 10 0 51 3 14 0 00

50

7 53E 04 l 25E 03 3 26E 04 3 91E 05

l 64E 03 3 28E 03 l 30E 03 7 90E 04

8 50E 04 2 49E 03 5 10E 04 0 O0E HJO

1 13 2 00 1 56 0 00

30

Toelichting tabel 1

1 De Tata onderschattingsfactor is berekend door de Bijdrage Tata Steel GGD

metingen 2019 de RIJP te delen door Tata immissie bijdrage geschat

2 Voor Cr Cu en V zijn met de emissiehoeveelheden uit de ZZS inventarisatle

verspreidingsberekeningen uitgevoerd Recent is een fout geconstateerd in de

emissiehoeveelheden van Cr Cu en V van een bron deze correctie moet nog

doorgevoerd worden in de verspreidingsberekeningen Op basis van deze

correctie isde Tata immissiebijdrage geschat

3] Discussie modelberekeningen

De door het RIVM gerapporteerde onderschattingsfactoren zijn hogerdan de door

Tata Steel geschatte onderschattingsfactoren Een van de verklaringen isdat door het

RIVM de emissiegegevensvan de eMJV s zijn gebruikt in het OPS model en door Tata

Steel de emissiegegevensvan ZZS emissie inventarisatie 2019 in het Stacks model In

de vergelijking tussen eMJV 2019 en de ZZS emissie inventarisatie 2019 na correctie

zijn verschillengeconstateerd in de geemitteerde emissiehoeveelheden zie tabel 2

293502 0270



Memo RIVM Tata Steel Page 3

label 2 Vergeiijking emissiehoeveelheden 2019

Kg jaar Jaar Chroom Koper Cu Vanadium Openbron Diffusse

nen bronnen

meegeno meegeno

men men

Cr V

Ja alleen
Ja

PM10
e MJV 2019 ^ 2019 179 110 102

ZZS emissie

inventarisatie

2019 ^

2019 209 133 176 Ja Ja

Voor mogelijke andere verklaringen voor deze verschillen wordt verwezen naar het

Tata Steel memo van 14 februari 2022 Overleg RIVM ODNZKG PNH Tata

im missies”

293502 0270



5 1 2e

@ilent nl]
5 1 2e

5 1 2To i DGMI[
5 1 2e

@minienw nl]
5 1 2e

©minienw nll
5 1 26

5 1 2e DBO[ @nninienw nl]
©ILenT nl]

HBJZ[ 5 1 26 @minienw nl]
5 1 26

5 1 26

5 1 26ILT[ ILT[
5 1 26

DCO[

5 1 26

DGMI[
■ HBJZ[ 5 1 26 @minienw nl]

5 1 26 DCO[ 5 1 26 @minienw nl]

DGMI[ 5 1 26 @minienw nl]
DGMI

5 1 26

5 1 26 @rminienw nl] 5 1 2e

5 1 26Cc

From

Sent

5 1 26

Wed 2 16 2022 10 20 23 AM

Subject RE Tweewekelijks Tatasteel overleg trekkers

Received

Terugmelding werkbezoek 14 2 docx

RE Expertmeeting n a v RIVM Rapport bronherleiding

lENW BSK 2021 295392 05 Overzicht concept 3 iuridische tnogeliikheden rondom Tata aanvullende vraoen DGMI docx

Wed 2 16 2022 10 20 00 AM

Vragen Vlaanderen docx

Hallo allemaal

Donderdag a s is er weer een overleg gepland De agenda is als voIgt

1 Mededelingen

2 Terugbllk werkbezoek incluslef vervolgafspraken zie bijiage]

3 Vooruitblik sessle RIVM rapport zle bijiagenj

4 Nadere verkenning juridische mogelijkheden zie bijiage
5 Politieke zaken terugbllk vragenuur vooruitblik tweeminutendebat beantwoording Kamervragen Grinwis kamerbrief

tweeminutendebat zie

https WWW tweedekamer nl kamerstukken kamervraqen deta 11 id 2022D05981 did 2022D 05981 en

https www tweedekamer nl kamerstukken brieven reQerina detail id 2022Z02891 did 2022D06019

6 Vragenlijst Belgie zie bijiage

7 Infomnatie op Rijksoverheid nl zie https www ri1ksoverheid nl onderwerpen aezonde en veilige

leefomaevina aanpak gezondheidsrisicos iimond en httDs www riiksoverheid nl onderwerDen aezonde en veiliae

leefomaeving veraunninaen toezicht en hand having

8 Rondvraag

Hartelijke groeten

5 1 26

Oorspronkelijke afspraak

Van DGMo5 1 26

Verzonden donderdag 28 oktober 2021 08 19

Aan ILT 5 1 26

HBJZ 5 1 26

5 1 26DGMI DGMI DBO

■DGMI 5 1 26 HBJZ

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 2e

5 1 26

5 1 2e BSK

Onderwerp Tweewekelijks Tatasteel overleg trekkers

Tijd donderdag 17 februari 2022 13 00 14 00 UTC h01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Webex

ILT

5 1 26

5 1 26

DCO

De volgende tekst nietverwijderen ofwijzigen

Wanneer het tijd is kunt u hier deeinemen aan uw Rijksvideo Vergadering

Vergaderingnummer toegangscode 5 1 21

293302 0271



Wachtwoord voor vergadering 5 1 2i

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

5 1 21

5 1 21

31 2072 m Netherlands Toll

1 650 United States Toll

Deelnemen via telefoon

31 5 i 2i Netherlands Toll

1 5 United States Toll

Algemeine inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of foepassing
Kies 5 1 2I @rijksvideo webex com

kiezen en uw vergaderingnummerinvoerenU kunt oot 5 1 2i

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 5 1 21 @lync webex com

Als u een host bent klik dan hier om hostgegevens weer te geven

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

293302 0271



TERUGMELDING WERKBEZOEK STAATSSECRETARIS AAN DE IJMOND

• Op 14 februari bezocht de Staatssecretaris de IJmond Het programma bestond uit vier

onderdelen speeddates met omwonenden een sessie met actieve bewoners en actiegroepen
een sessie met bestuurders en een bezoek aan Tata Steel inclusief een gesprek met de

directie

Speeddates

• De staatssecretaris sprak vier keer ca een kwartier met verschillende groepen inwoners

o Voorstanders van het groenstaalplan die willen helpen met de uitrol daarvan

o Bewoners met zorgen overde milieuvervuiling en de effecten daarvan op hun

gezondheid en de gezondheid van hun kinderen Zij gaven ook aan heel weinig
vertrouwen in Tata Steel te hebben maar ook weinig vertrouwen in de overheid

o Omwonenden die vinden dat Tata Steel niet zomaar gesloten kan worden en zich

zorgen maken om de polarisatie in hun dorp en de uitvergroting van het probleem door

med ia

o Lastige is dat er geen gesprekken gevoerd worden tussen de voorstanders en meer

tegenstanders waardoor het polariseert
• In alle gesprekken kwam naar voren dat mensen vinden dat de gezondheidssituatie moet

verbeteren De verschillen zitten vooral in het tempo waarin en de vraag of daarvoor tijdelijke
of definitieve lockdowns van bedrijfsonderdelen nodig zijn Ook werd gesuggereerd om het

bedrijf te nationaliseren

• Met een aantal omwonenden is afgesproken ambtelijk vender te praten als ze daar behoefte

aan hebben Dit geldt in ieder geval voor degenen die achtergrond informatie hebben over het

dossier waarbij ze de foutieve informatie in de media willen rechtzetten

Actiegroepen

• De verschillende deelnemers aan het overleg hebben in verschillende deelpresentaties

toelichting gegeven op de milieuproblemen en de ernst daarvan

• Een van de aanwezigen maakte een vergelijking met de textielindustrie in Twente de grote

productie is verplaatst en alleen het kwalitatief hoogwaardige deel is gebleven
• Ze lieten vaak ondersteund met foto s en verzameld stof zien dat voor hun de maat echt vol

is En dat door het Rijk ingegrepen moet worden

• Inwoners zijn bang dat er weer een grote subsidie naar Tata Steel gaat zonder dat

voorwaarden worden verbonden aan planning en of effecten op milieu en gezondheid
• Hun eisen komen kort samengevat op het volgende neer

o Sluiting van de meest vervuilende onderdelen waaronder in ieder geval Kooksfabriek 2

[NB volgens Tata Steel is dit niet het meest vervuilende onderdeel als het gaat om

PAK s zie verderop en Hoogovens 6 Er moet minimaal perspectief zijn op een

sluitingsdatum van deze onderdelen

o Er werd gesuggereerd dat sluiting Kooksfabriek niet aan de orde is omdat de grond er

onder zwaar is vervuild en daarmee een te kostbare operatie
o Duidelijke en onafhankelijke monitoring van de effecten van de maatregelen van Tata

Door metingen van emissies en immissies Hierbij ook de diffuse bronnen meenemen

□ Waarbij het gat tussen registratie en RIVM metingen op basis van het recente RIVM

rapport snel verholpen moet worden en Tata zich daar niet achter verschuild Men wil

daarnaast van meetpunt Bosweg een officieel meetpunt maken Dit laatste zit in de

huidige plannen
o Intensievere handhaving en toezicht En sneller aanscherpen van de vergunning

conform de SLA naar onderkant BBT

□ Duidelijke en harde voorwaarden aan het toekomstplan om staal te maken op

waterstof Hiervoor moet een harde deadline komen waarbij na die tijd de vergunning
voor de oude installaties niet meer geldig is De vergunning moet dan lopen tot en met

2028 Daarnaast moet een harde randvoorwaarde zijn dat de milieu en gezondheid
verbetert Beide onderdelen moeten worden verbonden aan de voorwaarden voor

eventuele subsidiering En er moeten sancties zijn als deze doelen niet worden

gehaald
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• De staatssecretaris heeft de aanwezigen bedankt en aangegeven waarde te hechten aan de

twee depositieonderzoeken die volgend jaar weer plaatsvinden Ook heeft ze aangegeven dat

de doelstellingen van de Roadmap van Tata mogelijk hehjkt moeten worden o b v de

uitkomsten van het laatste RIVM rapport Zeker als blijkt dat de reductie doelen van Tata

slechts betrekking gaan hebben op een deel van de emissies van het terrein van Tata Steel

Bestuurders

• Na het overleg met de actiegroepen voigde een gesprek met bestuurders drie wethouders

OD en provinde
• De wethouder van Velsen gaf aan sterk te hechten aan heldere voorwaarden deadlines eisen

aan milleueffecten voor de subsidiering van het groenstaalplan Ook gaf hij aan dat Tata Steel

een belangrijke werkgever Is voor de regio maar dat het belang daarvan wel afneemt er

werken minder mensen dan vroeger Wat hem betreft moeten we minder bezig zijn met

juridische insteek via de vergunningen wet regelgeving daardoor gaan we geen meters maken

in verbetering van de gezondheid De winst moet komen van de milieu eisen die worden

gekoppeld aan subsidie bijdrage EZK aan het groen staal plan
• De wethouder van Beverwijk gaf aan geschrokken te zIjn van het laatste RIVM rapport Zlj

vroeg zich af of het plan van aanpak op basis hiervan hehjkt moet worden

• De wethouder van Heemskerk gaf aan de acties voor een gezondere IJmond te steunen maar

ook aan belang te hechten aan de aanwezigheid van Tata Steel

• De OD gaf aan zoveel mogelijk samen te willen optrekken met de verschillende partners De

komende tijd is de OD aan de slag met het maximaal aanscherpen van de vergunningen Ze

gaven aan dat hierin nog ruimte is en dat nog niet alle actualisaties zijn doorgevoerd
• De OD sprak S aan op de noodzaak voor aanvullend beleid en regelgeving uit Den Haag met

name t a v een aantal MTR en een beoordelingskader voor ZZS en ook voor cumulatie van

milieueffecten en piekuitstoot De OD geeft aan dat hier vorig jaar al om is gevraagd en dat

het aan tempo schort bij lenW De OD wijst erop dat de Stas politiek kwetsbaar wordt als er

niks gebeurt
• De gedeputeerde gaf aan bezig te zijn met termijnen voor het groenstaalplan Ze willen een

positief en negatief scenario ontwikkelen zodat voor de omgeving duidelijk wordt wat de

planning is Hij denkt dat dat rust brengt Hij gaf ook aan dat veel capaciteit en geld nodig is

om de benodigde vergunningen te kunnen afgeven En dat dit er nu niet is dus dat het dan

andere taken gaat verdringen tenzij er extra budget komt

Tata Steel

De staatssecretaris is per bus rondgeleid over het terrein van het bedrijf Bezocht zijn

bedrijfsonderdelen die recent in het nieuws waren overslag van kolen in de haven KooksZ

fabriek en onderdelen die deel uitmaken van de Roadmap maatregelen Duidelijk is dat er

een veelheid aan projecten is gestart met als doel de overlast gezondheidslast in te perken
Dit betreffen grote projecten filterdoek installatie met de omvang van een grote fabriek en

kleine projecten bv ommuring of sproeiers om verwaaiing tegen te gaan

Nadien is individueel gesproken met de Tata Steel directie Vanuit Noord Holland was er

irritatie datde gedeputeerde hierbij niet kon aansluiten

In het overleg met de directie heeft de Stas een terugkoppeling gegeven van de ochtend Rode

draad voor haar is dat de gezondheid moet verbeteren maar dat er nog discussie is over het

tempo De Stas wil de hijgerigheid uit de discussie krijgen en denkt dat objectieve monitoring

hierbij kan helpen
In dat licht hecht ze aan snelle verklaring van het verschil tussen registratie en metingen door

RIVM

De Stas heeft aangegeven dat het incident bij de kolenoverslag van afgelopen weekend wel

uiterst ongelukkig op het bedrijf af straalt Dat er in het reguliere proces sprake is van cash

betalingen helpt daarbij niet Dit soort dingen moeten echt anders en beter

Tata Steel heeft aangegeven dat het bedrijf op scherp staat Het mes staat nu op de keel en

als we niet opietten gaat het erin Tata geeft aan dat hiervoor het DNA van het hele bedrijf
moet worden omgevormd
lenW vraagt wat Tata Steel doet als de resultaten in de praktijk lager zijn dan in de Roadmap

voorgespiegeld Tata Steel geeft aan dat in dat geval aanvullende projecten moeten worden
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gestart lenW en Tata Steel gaan hier vender over in gesprek om te anticiperen op de

onderzoeken die nog gaan plaatsvinden
• Er is bij Tata Steel irhtatie overde afstemming van Met laatste RIVM rapport Tata heeft geen

concepten gehad waardoorer nu mogelijk fouten in het rapport zijn geslopen Het hoor en

wrederhoor moet beter bij het volgende rapport dit kan veel onnodige inspanningen
voorkomen

• Tata Steel heeft zorgen over het vergunningverleningsproces Recent is een vergunning voor

een oven vernietigd die juist bij gaat dragen aan veel minder energieverbruik Omwonenden

wraren vooral bezorgd overde geluidoverlast maar hiermee wordt het paard achter de wagen

gespannen doordat een schonere oven voorlopig niet in gebruik kan wrorden genomen

Vooroverleg in vergunningen trajecten zou behuipzaam zijn ipv elkaar bij de rechter te treffen

• Afgesproken is dat er over niet al te lange tijd een vervolgoverleg plaatsvindt om de voortgang
te bespreken Voor die tijd vinden ambtelijke overleggen plaats o a over het RIVM rapport

Acties

Er moet ambtelijk worden overlegd met de OD over de volgens de OD noodzakelijke

veranderingen in nationale beleid en regelgeving Nikolai plant hiervoor een overleg met

o a juristen en beleidsmedewerkers

Met de provincie en EZK moet een overleg worden gepland overde planning van de

waterstofroute om te komen tot scenario s Nikolai vraagt de provincie om dit te plannen
Met Tata Steel wordt een overleg gepland om te bezien welke maatregelen kunnen worden

getroffen als de effecten van de Roadmap lager uitvallen maar ook op welke wijze de

monitoring metingen onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd Nikolai plant dit

In de nabespreking met Stas kwam de wens naar voren om op korte termijn een strategie
sessie te organiseren waarin ook vanuit lenW de what if scenario s in beeld moeten

worden gebracht Wat wordt onze insteek in het dossier wetende dat de depositie
onderzoeken enerzijds maar een deel van effecten laten zien en anderzijds ook kunnen

tegenvallen Hoe gaan we de discussies meer objectiveren Wat wordt onze inzet naar EZK

irt groenstaalplan en subsidievoorwaarden Nikolai laat deze plannen i o m DBO

1

2

3

4
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Actielijn 5 NIEUWE MOGELI3KHEDEN gebiedsgericht cumulatie omgevingswaarden

Doel Onderzoeken of er naast de aanpassing van EU normen wat erg lang kan duren mogelijkheden zijn om op nationaal niveau aanvullende

verplichtingen die de leefomgeving verbeteren voor te schrijven Dit richt zich ook op risico s die nu nog niet of onvoldoende gereguleerd zijn zoals

cumulatie van stoffen of een gebiedsgerichte aanpak met aanvullende voorschriften

Motie van het Hd Boucke c s overjuridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het recente RIVM onderzoek concludeert dat de uitstoot van de staalproductie in IJmuiden tot

negatieve gezondheidseffecten leidt overwegende dat de gezondheid van omwonenden beschermd dientte worden overwegende dat de staalindustrie

in IJmuiden van grote toegevoegde waarde is voor de Nederlandse werkgelegenheid en economie verzoekt de regering te borgen dat in lopende en

toekomstige onderzoeken naar een duurzame staalproductie de gezondheidseffecten integraal wordt meegewfogen verzoekt de regering te onderzoeken

welke iuridische instrumenten de lokale reqionale en landeliike overheden hebben om op korte termiin de leefomqevingskwaliteit te verbeteren

verzoekt de regering inzichtelijk te maken v^elke randvoorwaarden zoals regelgeving infrastructuur en vergunningen nodig zijn voor de omsiag naar

waterstof en de Kamer daarover te rapporteren voor het einde van het jaar en gaat over tot de orde van de dag

Achtergrond
Ondanks alle maatregelen die Tata Steel de afgelopen jaren heeft genomen constateerde het RIVM dat de gezondheidssituatie rond de staalfabriek de

afgelopen twee jaar is verslechterd De concentrate van schadelijke PAK s en zware metalen zoals lood bleek in de onderzochte stof in de gemeenten
rond Tata Steel veel hoger te zijn dan in 2019 terwiji Tata voldoet aan gestelde vergunningen en de daarin gestelde normen

RIVM onde rzoe k

Dit het RIVM onderzoek van blijkt dat de blootstelling van omwonenden van Tata Steel aan PAK s en lood de gezondheidskundige grenswaarden^

overschrijdt Bij PAK s is de belangrijkste bron van blootstelling voor de niet rokende bevolking voedsel Niettemin dient volgens het RIVM rapport

additionele blootstelling via gedeponeerd stof te worden beperkt Bij lood ligt de blootstelling door voedsel en drinkwateral hoger dan wat als veilig kan

worden beschouwdl Additionele blootstelling dient volgens het RIVM rapport dan ook te worden beperkt Andere metalen in het gedeponeerde stof die

als zeer zorgwerkende stoffen worden beschouwd waaronder arseen en chroom leiden niet tot noemenswaardige gezondheidsrisico s

1
De gezondheidskundige grenswaarden worden uitgedrukt in tolereerbare dageiljkse Inname TDI tolereerbare wekelijkse inname TWI jaargemiddelde totale

blootstelling en uitgangswaarde voor de risicobeoordeling zoals een benchmark dose of BMD Wat de juridische status Is van deze gezondheidskundige grenswaarden dient

nog te worden onderzocht
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Voorstel Samenvatting Bevoegd gezag Haalbaarheid

Luchtkwaliteitsnormen1

In acht nemen van

Rijksomgevingswfaarden bij
vergunningverlening

Bij een vergunning voor een milieu belastende

activiteit MBA moeten de

rijksomgevingswaarden in acht genomen worden

als deze MBA leidt tot een verhoging van de

concentratie in de lucht van bepaalde stoffen

Haalbaar mits sprake is van

een verhoging van concentratie

van genoemde stoffen Op dit

moment voldoet de lokale

luchtkwaliteit aan de

riiksomqevinqswfaarden

A Provincie NH

Decentrale omgevingsvwaarden
strenger dan Rijksomgevingswaarden

Het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt de

mogelijkheid bij omgevingsplan decentrale

omgevingswaarden vast te stellen Een decentraal

bestuursorgaan kan een omgevingswaarde
vaststellen die scherper is dan de

rijksomgevingswaarde

Provincie NH

gemeenten

Haalbaar onder de

Omgevingswet

B

C

D
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Rijksomgevingswaarden voor

luchtkwaliteit stranger maken

Met het aanscherpen van de

Rijksomgevingsvi aarden voor luchtkvi aliteit \wordt

het bevoegd gezag gedwfongen stranger te

vergunnen

Rijk Alleen haalbaar indien het

mogelijk is om strengere
vtfaarden te stellen dan zijn

opgenomen in EU regelgeving

Aanvullende omgevingswaarden Een aanvullende omgevingswaarde geeft een

norm die van belang is voor een onderwerp dat

het Rijk regelt teriwiji die norm toch nietafv^ijkt
van vi^at het Rijk regelt Emissie van roet

bijvoorbeeld is een onderdeel van het onderwerp
luchtkwaliteit Het rijk stelt eisen aan

luchtkwaliteit De eisen gaan echter niet specifiek
over roet dus hier is een aanvullende

omgevingswaarde mogelijk

Haalbaar onder de OwProvincie NH

gemeenten

Rijksomgevingswaarde opstellen voor

de depositie immissie van

verontreinigende stoffen in de

buitenlucht

omgevingswaarden worden uitgedrukt in

meetbare of berekenbare eenheden of anderszins

in objectieve termen Daaronder vallen ook

normen die een begrenzing vastleggen van de

depositie immissie van een bepaalde stof in de

fysieke leefomgeving en normen die de belasting
van de fysieke leefomgeving door activiteiten

maximeren

Rijk Provincie

gemeenten

Haalbaar onder de Ow maar

vraagt onderzoek naar welke

waarden gebruikt kunnen

worden en een afweging over

of dit landelijk decentraal

moet

Rekening houden metcumulatie

van stoffen er gelden
verschillende waarden per stof

Er wordt op dit moment geen

rekening gehouden met een

totaal van waarden aan stoffen

Uitzoeken of er cumulatie van dezelfde stof

afkomstig is van verschillende bronnen Zo komen

lood en PAK s vrij bij verschillende installaties op

het terrein van Tata Steel Zijn alle emissiepunten
afzonderlijk genormeerd of wordt ook gekeken
naar de totaalemissie van deze stoffen

Daarnaast vindt cumulatie plaats bij blootstelling
omwonenden zijn niet alleen blootgesteld aan de

depositie van lood en PAK s afkomstig van Tata

Steel en andere bedrijven maar vooral ook van

voedsel en water volgens het RIVM rapport

Bevoegd gezag in

de vergunning of

normen

vaststellen

landelijk

Haalbaar op langer termijn
maar vereist onderzoek naar

de verschillende waarden en of

dat leidt tot verbetering van de

gezondheid

2

Milieu of

Gezondheidsschade meewegen in

de kosteneffectiviteitsberekening

Het aanpassen van de systematiek en

afwegingskader kosteneffectiviteit en de

bovengrens van het afwegingsgebied voor stof en

NOx aan te passen door meenemen van

milieuprijzen maatschappelijke kosten van

luchtvervuiling in het afwegingsgebied

Rijk Haalbaar onder de Ow vraagt
om aanpassing van

regelgeving Uiteindelijke
invioed waarschijnlijk zeer

klein geldt alleen voor nieuwe

vergunningsaanvragen en komt

3

294121 0273



weinig voor Winst

luchtkwaliteit niet in te

schatten
Bij gebruik van milieuprijzen wordt getoetst aan

welvaartsverliezen die optreden als een maatregel
niet getroffen zou iworden Hierbij verandert de

berekening van de kosten niet maar het

referentiekader waar deze kosten mee vergeleken
worden zal veranderen

Ingrijpen met het

voorzorgsbeginsel artikel 191

VWEU

wanneer er op basis van de best beschikbare

informatie redelijke gronden zijn om te vrezen

voor ernstige en of onomkeerbare milieuschade

moet

effectieve en proportionele actie ondernomen

worden om die schade te voorkomen en of tegen
te gaan mede in situaties van wetenschappelijke
onzekerheid aangaande de oorzaak omvang en of

waarschijnlijkheid van de mogelijke schade

Rijk Onhaalbaar schrappen4

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen zijn het

aannemen van wet en regelgeving ten aanzien

van aansprakelijkheid en compensatie voor

milieuschade hettoepassen van milieueffect of

milieurisicorapportages
het gebruik van de best beschikbare

technologieen en het gebruik van economische

instrumenten zoals subsidies belastingen en

heffingen

Inhaken op de regelgeving
omtrent ongewone voorvallen

zorgplicht

Conform deze regelgeving dientTata Steel na een

incident onderzoek te doen naar de oorzaak en te

zorgen dat herhaling voorkomen wordt Bevoegd
gezag kan hier in de handhaving op

toezien

https www infomil nl onderwerpen lucht

water lucht digitale ner verschillende reQuIiere

Valt onder Actielijn 1

uitvoering ILT

5 Provincie NH

emissies

https iplo nl reqelaevina reqels voor

activiteiten emissie eisen monitoring

milieubelastende reauliere emissies
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Piekbelasting terugbrengen De huidige regelgeving biedt bevoegd gezag

tevens mogelijkheden om

piekbelasting door storingen lekkages etc ] terug
te dringen

Dit is vergelijkbaar met punt 5

valt onder Actielijn 1

uitvoering ILT

6 Provincie NH

Gebruik maken van bet

milieuzorgsysteem
Bij de hand having kan beter gebruik iworden

gemaakt van de

regelgeving omtrent het verplichte
milieuzorgsysteem BAT 1 De

ODNZKG kan Tata Steel aanspreken op de

resultaten van dit systeem
Het systeem moet gecertificeerd zijn conform ISO

14001 en onder

meer bestaan uit een milieubeleid voor de

continue verbetering van de installable

onderhoudsprogramma s en het volgen van de

ontwikkelingen van schonere technologieen Het

biedt daarmee aanknopingspunten om continu

verbetering van milieuprestaties te eisen

Provincie NH

ODNZKG

7

8 Strenger vergunnen

A met maatwerkvoorschrift strengere
eisen stellen aan de emissies van

lood en PAK s

Het bevoegd gezag heeft met artikel 2 4 achtste

lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer een

wettelijke grondslag om bij maatvwerkvoorschrift

strengere eisen te stellen aan de emissies van

lood en PAK s dan die in tabel 2 5 zijn
opgenomen

Provincie NH Haalbaar

Strenger vergunning middels

toepassing van artikel 14 en 18 Rie

Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm

strengere voorwaarden moeten gelden dan die

welke door toepassing van de

beste beschikbare technieken haalbaar zijn
moeten in de vergunning extra voorwaarden

worden gesteld onvemninderd andere

maatregelen die getroffen kunnen worden om aan

de milieukwaliteitsnormen te voldoen

Provincie NH

Meer facetten meewegen bij
vergunningverlening

Het huidige milieurecht voorziet in artikel 2 14

Wabo in de vier maatstaven

beslissingselementen Met toepassing van dat

artikel kunnen en moeten gemeentelijke en

provinciale bestuursorganen beslissingen nemen

over emissiegrenswaarden die voldoende streng

zijn Er gaat veel aandacht uit naar een onderdeel

Haalbaar maar m i niet op

korte termijn Vraagtom breuk

met jurisprudentie

C Provincie NH
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van de vier maatstaven namelijk de betekenis

van BBT voor een bepaalde installatie of activiteit

Dat overschaduwt de toepassing van de andere

maatstaven Het bevoegd gezag zou beter

rekening kunnen houden met de andere

maatstaven uit dit artikel

Strenger dan BBT onder huidige
regelgeving

het bevoegd gezag moet gebruik maken van de

bestuurlijke beslissingsruimte om de

vergunningaanvraag van de drijver van de

inrichting te beoordelen De gebonden

beoordelingsruimte is immers dat er sprake moet

zijn van BBT in acht te nemenj maar ook dat de

aangevraagde emissie zo min mogelijk gevolgen
moet veroorzaken in het belang van de

bescherming van de gezondheid en het milieu

inclusief de verbetering daarvan

Provincie NH

D

Strenger dan BBT onder de

Omgevingswet

Onder de Ow regelt art 8 30 Bkl expliciet dat het

mogelijk is strengere voorwaarden te stellen Dat

wil zeggen strenger dan de emissiegrenswaarden
die volgen uit de toepassing van BBT Dit artikel

8 30 Bkl is gebaseerd op artikel 14 RIE en bepaalt
in lid 1 dat het bevoegd gezag strengere
voorwaarden mag stellen dan de grenswaarden
die volgen uit een BBT conclusie

Haalbaar onder de OwProvincie IMH

E

Vergunnen alleen aan de onderkant

van de BBT concentratie range

Bevoegd gezag maakt gebruik van de bestuurlijke
beslissingsruimte en bepaalt dat er sprake moet

zijn van BBT maar ook dat de aangevraagde
emissie zo min mogelijk gevolgen moet

veroorzaken in het belang van de bescherming
van de gezondheid en het milieu inclusief de

verbetering daarvan

Haalbaar maar moet

kosteneffectief gebeuren
Wanneer voor stof bijvoorbeeld
vergund is in de range van 1

tot 10 mg Nm3 is het niet altijd

mogelijk om op 1 te gaan zitten

omdatde betreffende installatie

dit niet kan halen zonder een

F Provincie NH

volledige revisie bijvoorbeeld
cokesoven 1 meer dan 1

miljard euro

G

Artikel 5 5 zesde lid Besluit omgevingsrecht
aanpassen zodat alleen vergund kan worden als

aanvraag aan de onderkant van BBT conclusie zit

Rijk Onderzoeken onduidelijk of EU

recht dit toestaat Is dit

proportioneel Voorstel te

generiek voor toepassing op dit
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moment

Richtwaarden in de Wm De Wm bevat voor een aantal prioritaire stoffen

wettelijke richtwaarden die op een lager niveau

liggen dan de grenswaarden voor de

luchtkwaliteit Bevoegd gezag kan bij
vergunningverlening deze waarden gebruiken om

strengere emissiegrenswaarden te verplichten

9 Provincie NH

Minimalisatieverplichting ZZS Order de huidige omstandigheden valt er nog veel

winst te behalen ILT is hiermee bezig

Provincie NH

Rijk

Haalbaar overleg nodig om

lijnen bij elkaarte brengen

10

Vraagt om aanpassing
regelgeving

Handhaven van de zorgplicht uit

artikel 13 Wbb en daarmee de

emissies terugbrengen

Een ieder die weet dat hij met zijn handelingen de

bodem verontreinigt of KAN verontreinigen moet

op grond van art 13 Wbb alles doen om die

verontreiniging te voorkomen of te herstellen

Tata verricht wellicht geen handelingen als

bedoeld in dit artikel maar de eventuele schade

aan de bodem is een nevegevolg van het

productieproces van Tata en daarmee valt het wel

order art 13 Wbb Met deze zorgplicht kan Tata

gedwongen worden de emissies terug te brengen
mits er bodemverontreiniging plaatsvindt of kan

plaatsvinden

Afhankelijk van het feit of er

sprake is van

bodemverontreiniging of de

kans hier op Dit is nog niet

duidelijk

11 Op grond van

artikel 95 Wbb

zijn verschillende

bestuurorganen
bevoegd ook de

minister ISrW

Intrekken van delen van de

omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning
in voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk
ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu

veroorzaakt en toepassing van artikel

2 31 daarvoor redelijkerwijs geen opiossing biedt

artikel 2 33 eerste lid order d Wabo

Gedeputeerde
Staten

Ultimum remedium12

N B Dit is een verplichting geen kan bepaling
Uiteraard alleen na zorgvuldige afweging en

voorafgaand onderzoek waaruit blijkt dat de

nadelige gevolgen voor het milieu gezien de

ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu

verder moeten worden beperkt
Het Bkl voorziet in een intrekkingsfaevoegd ie d

Wel zijn de intrekkingsgronden en de

weigeringsgronden voor een
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omgevingsvergunning geharmoniseerd Daarmee

is er in zoverre meer ruimte voor intrekking dan

op grand van de Wabo

Een intrekkingsgrond zou bijvoorbeeid kunnen zijn
het veraorzaken van significante verontreiniging
art 8 97 jo art 8 9 eerste lid onder e Bki

Artikel 8 97 algemene gronden
bevoegdheid tot wijziging voorschriften en

intrekking omgevingsvergunning
1 Het bevoegd gezag kan de voorschriften van

een omgevingsvergunning wijzigen of een

omgevingsvergunning intrekken op de in dit

hoofdstuk aangegeven gronden waarop de

omgevingsvergunning voor die activiteit had

kunnen worden geweigerd
2 Het eerste lid is niet van toepassing op een

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit

3 Het bevoegd gezag geeft alleen toepassing aan

de intrekkingsbevoegdheid bedoeid in het eerste

iid als niet kan worden volstaan met wijziging van

de aan de omgevingsvergunning verbonden

voorschriften

Interbestuurlijk toezicht

besluit tot indeplaatsstelling op

grond van art 121 Provinciewet

Wanneer provinciale staten gedeputeerde staten

of de commissaris van de Koning een bij of

krachtens een andere dan deze wet gevorderde
beslissing niet of niet naar behoren nemen dan

wel een bij of krachtens een andere dan deze wet

gevorderde handeling niet of niet naar behoren

verrichten of anderszins een bij of krachtens een

andere dan deze wet gevorderd resultaat niet

niet tijdig of niet naar behoren tot stand brengen
besiuit Onze Minister wie het aangaat daarin

namens provinciale staten gedeputeerde staten

of de commissaris van de Koning te voorzien ten

laste van de provincie
art 121 eerste lid Provinciewet

Ultimum remedium13 Minister

Aanpassing activiteitenbesluit Het activiteitenbesiuit zondert in H5 eisen aan

stookinstallaties cokesovens en windverhitters

voor hoogovens uit van de daarna gestelde eisen

Juridisch haaibaar14

NB Waarschijnlijk is dit voor

Tata niet economisch
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Overwogen kan worden om deze uitzondering te

schrappen waardoordeze installaties aan de veel

strengere eisen uit het activiteitenbesluit moeten

gaan voldoen

technisch haalbaar

Dat betekent dat je met een

dergelijke bepaling aanstuurt

op sluiting cokesfabrieken

hoogovens per

inwerkingtredingsdatum

Kan interessant zijn om

hiermee een deadline te stellen

voor overstap op groen staal

daarin zijn hoogovens en

cokesfabrieken niet meer

nodigj
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Strengere luchtkwaliteitsnormen1

a Bij sen vergunnmg voor een milieu beiastende activiteit MBA moeten de njksomgevingswaarden in acht genomen warden als deze MBA leidt tot

een verhoging van de concentratie in de lucht van bepaalde stoffen

De Europese richtlijnen Luchtkwaliteit en Gevaarlijke stoffen in de lucht stellen grenswaarden en streefwaarden voor stoffen die de kwaliteit van

de buitenlucht bei nvloeden Deze zijn als rijksomgevlngsiwaarde vastgelegd in paragraaf 2 2 1 van het Bkl In artikel 8 17 Bkl khjgt het bevoegd

gezag de instructie dat omgevingswfaarden in acht moeten warden genomen als er sprake is van een MBA die leidt tot een verhoging van de

concentratie in de buitenlucht van de stoffen die in het artikel v orden genoemd zv aveldioxide stikstofdioxide stikstofoxiden PMIO PM2 5

lood benzeen koolmonoxide milieubeheer Net als in de Wet milieubeheer is een toename van concentraties door activiteiten mogelijk op

locaties waar aan de norm \wordt voldaan zolang een activiteit niet tot een overschrijding leidt van de rijksomgevingswaarde

Het bevoegd gezag voor de vergunning voor een milieubelastende activiteit houdt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van significante

milieuverontreiniging in ieder geval rekening houdt met het omgevingsplan Dit betekent dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning
voor de milieubelastende activiteit moet motiveren op wfelke wfijze de regels in het omgevingsplan wfaaronder de lokale omgevingswaarden de

inhoud van het besluit hebben bemvioed

b Decentrale omgevingswaarden stronger dan njksomgevingswaarden
Het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt de mogelijkheid bij omgevingsplan decentrale omgevingswaarden vast te stellen Een decentraal

bestuursorgaan kan een omgevingswaarde vaststellen die scherper is dan de rijksomgevingswaarde of lokale algemene regels of

maatwerkvoorschriften Hierdoor kan lokaal vender gewerkt worden aan een verdere verbetering van de luchtkwaliteit ook beneden de

rijksomgevingswaarde

De bevoegdheid voor gemeenten om afwijkende of aanvullende omgevingswaarden voor luchtkwaliteit te stellen is nieuw ten opzichte van het

voormalige recht Wanneer een decentrale omgevingswaarde is vastgesteld geldt voor het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde gesteld
heeft de verplichting tot monitoring artikel 20 1 van de Omgevingswetj en wanneer er dreigt niet voldaan te worden de verplichting om een

programma op te stellen artikel 3 10 van de Omgevingswetj De bevoegdheid is uiteraard ingekaderd doorde doelen van de wet het gaat om

het evenwicht tussen beschermen en benutten De bevoegdheid om decentrale omgevingswaarden vast te stellen biedt de gemeenten geen

extra mogelijkheden om rechtstreeks werkende regels over activiteiten te stellen of vergunningplichten in te stellen Een omgevingswaarde kan

wel een element van de motivering voor dergelijke regels vormen Ook kunnen gemeenten in de beoordelingsregels voorde afwijkactiviteit een

koppeling opnemen naarde eigen omgevingswaarden om nieuwe initiatieven hieraan te toetsen
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c Onderzoek of de rijksomgevingswaarden stranger kunnen

Om de risico s van luchtverontreiniging te beperken zijn op Europees niveau nornnen vastgelegd De richtlijn luchtkwaliteit en de richtlijn

gevaarlijke stoffen in de iucht stellen grenswaarden en streefwaarden voor stoffen die de kwaliteit van de buitenlucht bemvioeden Het gaat om

concentratiewaarden in de buitenlucht voor een aantal stoffen Voorde stoffen zwaveldioxide S02 stikstofdioxide N02^ stikstofoxiden NOX

koolmonoxide CO benzeen lood en fijnstof PMIO en PM2 5 gaat het om grenswaarden Voor ozon de zware metaien arseen cadmium

nikkel en voor benzo[a]pyreen gelden streefwaarden Voor PM2 5 geldt naast grenswaarden ook nog een streefwaarde om de blootstelling aan

PM2 5 terug te dringen In het BKL zijn deze Europese grens en streefwaarden omgezet naar rijksomgevingswaarden De grenswaarden zijn

omgezet in een resultaatsverplichting de streefwaarden in een inspanningsverplichting

Voors Als wij deze rijksomgevingswaarden strenger maken dan de concentratiewaarden in de buitenlucht voor de stoffen genoemd in de

Europese normen kan het bevoegd gezag strenger vergunnen omdat zij verplicht zijn rekening te houden met de omgevingswaarden De

waarden zouden bijvoorbeeld nauwer kunnen aansluiten bij de WHO advieswaarden die onlangs naar beneden zijn bijgesteld

Tegens De vorige advieswaarden zijn nog niet in de regelgeving beland Bovendien is dit een generieke benadering voor een lokaal probleem
Wat betreft iuchtkwaliteitseisen is wellicht het best de EU te volgen en daarop niet vooruitlopen temeer daar luchtkwaliteit een

grensoverschrijdende aanpak vereist

d Aanvullende omgevingswaarden
Een aanvullende omgevingswaarde geeft een norm die van belang is voor een onderwerp dat het Rijk regeit terwiji die norm toch niet afwijkt
van wat het Rijk regelt Emissie van roet bijvoorbeeld is een onderdeel van het onderwerp luchtkwaliteit Het rijk stelt eisen aan luchtkwaliteit

De eisen gaan echter niet specifiek over roet dus hier is een aanvullende omgevingswaarde mogelijk

e Rijksomgevingswaarde opstellen voorde depositie immissie van verontreinigende stoffen in de buitenlucht

Artikel 2 15 van de Ow schrijft voor dat bij algemene maatregel van bestuur met het oog op het waarborgen van de veiligheid het beschermen

van de gezondheid en het beschermen van het milieu en het beheer van

natuurlijke huipbronnen in ieder geval omgevingswaarden vastgesteld voor

a de kwaiiteit van de buitenlucht waaronder de depositie en concentraties van verontreinigende
stoffen in de buitenlucht ook in verband met de blootsteliing van de mens aan die stoffen ter

uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteit en de richtlijn gevaarlijke stoffen in de Iucht

Voorde concentratie is dit geregeld in artikel 2 3 tm 2 8 Bkl Voor depositie is dit niet geregeld Bzk zegt hierover Depositie zou eigenlijk

geschrapt moeten worden uit art 2 15 Ow Die bepaling is gericht op impiementatie van de richtlijn luchtkwaliteit en de richtlijn gevaarlijke
stoffen in de Iucht en omzetting van bijiage 2 bij de Wm In de Wm en de richtlijn worden concentratie en depositie vaak naast elkaar genoemd
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bijv in het begrip kwaliteits niveaLi Die riedel is overgenomen in de Ow Wei is monitoring van de depositie van een aantal stoffen

voorgeschreven in het Bki conform het huidige recht in ardkel 11 23

Omgevingswaarden zijn nomnen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan als beleidsdoel

vastleggen De onngevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen Daaronder

vallen ook normen die een begrenzing vastleggen van de depositie immissie van een bepaalde stof in de fysieke leefomgeving en normen die

de belasting van de fysieke leefomgeving door activiteiten maximeren Zo is het mogelijk dat een omgevingswaarde een maximaal toelaatbare

concentratie of depositie van een of meer stoffen vastlegt bijvoorbeeld voor de lucht of voor oppervlaktewater^ of de maximaal toelaatbare

belasting van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan door een groep van bronnen of activiteiten [bijvoorbeeld het vaststellen van een

emissieplafond
We denken hierbij ter voorbeeld aan de kritische depositiewaarde voor stikstof in het natuurbeschermingsrecht waarboven significante effecten

niet kunnen worden uitgesloten maar ook bijvoorbeeld de maximale gehaltes aan ZZS in artikel 3 116 van de Activiteitenregeling voor

kleiduivenbanen waarboven een bodembeschermende voorziening moet worden getroffen

Voors depositie van stoffen leidt op dit moment tot overlast met een omgevingswaarden kan er iets van normering aan gehangen worden

Tegens

nog geen duidelijkheid watde normen voor depositie zouden moeten zijn en voor welke stoffen

deze rijksomgevingswaarden gelden voor heel Nederland terwiji onduidelijk is of deze problematiek in heel Nederland speelt Misschien in strijd
met decentralisatiebeginsel
het is een indirecte maatregel er moet rekening mee gehouden worden in het Omgevingsplan en verleende vergunningen maar leidt niet direct

tot afname

hangt vast aan inwerkingtreding Omgevingswet en is dus onduidelijk per wanneer het in zou kunnen gaan

Haalbaarheid haalbaar afstemming met RIVM bezig

2 Cumulatie van stoffen

Voorstel

Een voorbeeld nemen aan hoe er naar cumulatie bij geur^ of geluid wordt gekeken Uitzoeken of er cumulatie van dezelfde stof afkomstig is van

verschillende bronnen Zo komen lood en PAK s vrij bij verschillende installaties op het terrein van Tata Steel Zijn alle emissiepunten afzonderlijk

^ Voorbeeld van cumulatie bij geurhlnder Ultspraak 201106394 2 A4 Raad van StateVolaens de BRD wordt de cumulatie van geur daarin niet geregeld omdat het slechts

In een beperkt aantal gevallen voorkomt In Nederland De norm kan worden gebruikt als cumulatieve norm om van daaruit Individuele normen te maken Deze Individuele

normen zijn lager dan de norm in deze bijzondere regeling Volgens het BRD bepaalt het bevoegd gezag hoe hlermee moet worden omgegaan Blijkens de considerans van

het bestreden besluit heeft het college bij de vaststelling van de In voonschrlFt 8 1 1 opgenomen geumorm rekening gehouden met de aanwezigheld van een tweede

diervoederfabriek in de omgeving van de inrichting en op basis van cumulatie een individuele aanpak bepaald Met de normen voor de individuele bedrijven moet de

geurimmissie van 1 4 ouE m3 als 98 percentiel worden gewaarborgd
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genormeerd of wordt ook gekeken naar de totaalemissie van deze stoffen Daarnaast vindt cumulatie plaats bij blootstelling omiwonenden zijn niet

alleen blootgesteld aan de depositie van lood en PAK s afkomstig van Tata Steel en andere bedrijven maar vooral ook van voedsel en water volgens het

RIVM rapport

Voors

grote winst te behalen

Tegens

Haalbaarheid afstemmen met bijv ILT dan inzicht over haalbaarheid

3 Milieu of gezondsheidsschade meewegen in de kosteneffectiviteitsberekening

Voorstel

Het aanpassen van de systematiek en afwegingskader kosteneffectiviteit en de bovengrens van het afwegingsgebied voor stof en NOx aan te passen

door meenemen van milieuprijzen maatschappelijke kosten van luchtvervuiling in het afwegingsgebied Het bestaande afwegingsgebied is gebaseerd

op een zuiver economische afweging van kosten per vermeden emissie eenheid

Voorgesteld afwegingsgebied biedt bevoegd gezag meer afwegingsruimte Afhankelijk van ambities en lokale omstandigheden kan bevoegd gezag

maatregelen om emissies te reduceren kosteneffectief achten waardoor deze maatregelen ook genomen moeten worden Dit zal een positief effect zal

hebben op de luchtkwaliteit

In de huidige methodiek voor de kosteneffectiviteitsafweging wordt milieu of gezondheidsschade niet expliciet meegenomen Het huidige

afwegingsgebied is afgeleid van kostencurves die per stof voor een aantal technieken zijn afgeleid en hanteert feitelijk in de basis de kosten van

daadwerkelijk geinstalleerde emissie reducerende maatregelen als referentie Bij gebruik van milieuprijzen wordt getoetst aan welvaartsverliezen die

optreden als een maatregel niet getroffen zou worden dit sluit daarmee aan op het doel van het SLA een permanente verbetering van de luchtkwaliteit

nastreven met als uiteindelijke doel de gezondheid van inwoners te verbeteren Hierbij verandert de berekening van de kosten niet maar het

referentiekader waar deze kosten mee vergeleken worden zal veranderen

Reactie stakeholders de Industrie maakt zich zorgen over het toepassen van milieuprijzen omdat het een nieuw instrument is en de effecten

investeringslast en het gesorteerde milieueffect niet vooraf doorgerekend zijn Zij vrezen dat dit ook door kan werken in andere

kosteneffectiviteitsberekeningen zoals het klimaatbeleid Daarnaast zouden twee verschillende methoden vermengd worden Eindstation

Staatssecretaris is eerder geadviseerd de aanpassing van de systematiek en het afwegingskader kosteneffectiviteit uit te stellen en meer tijd te nemen

om deze maatregel samen met de Industrie maar ook met EZK te verkennen EZK kijkt bijvoorbeeld ook naar dit instrument om stikstof te reduceren

Tegen de maatregel is veel weerstand van de Industrie Daarbij is het milieu effect lastig te kwantificeren omdat dit instrument maarenkele keren per
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jaar wordt toegepast en erg afhangt van de situatie waarin dit wordt toegepast Met het uitstellen van de maatregel wrordt een minimaal effect op de

landelijke emissiereductie verwacht lokaal kan dit wrel effect hebben

4 Voorzorgsbeginsel VWEU

Voorstel schrappen

5 Inhaken op de regelgeving rondom ongewone voorvallen

Voorstel

Voors

Tegens

Haalbaarheid

6 Piekbelasting terugbrengen

Voorstel Hoewel uit de toelichting blijkt dat piekbelasting in verband wordt gebracht met storingen lekkages etc kan het een manier zijn om

piekbelasting tegen te gaan door immissienormen op een kortere periode betrekking te iaten hebben Dat heeft als bijkomend effect dat de

normering strenger wordt Immers dan kan de uitstoot niet meer worden uitgesmeerd over de langere periode

Voors daadwerkelijk effect op luchtkwaliteit

Tegens is regelgeving piekbelasting hiervoor bedoeld

7 Gebruik maken van het milieuzorgsysteem

Voorstel Dit moetal wel geregeld zijn maar kan weiiicht effectiever worden gemaakt Tata Steel heeft mbt ZZS al een minimalisatieverplichting
maar moet die als drijver van een IPPC installatie ook waarmaken Daarop kan worden toegezien
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8 Strenger vergunnen

a] Maatwerk

Voorstel

Het bevoegd gezag heeft in artikel 2 4 achtste lid van het Abm een wettelijke grondslag om bij maatwerkvoorschrift strengere eisen te stellen aan

de emissies van lood en PAK s dan die in tabel 2 5 zijn opgenomen aangenomen dat die tabel van toepassing is Een aanleiding tot het stellen van

een maatwerkvoorschrift kan zijn gelegen in plaatselijke milieuomstandigheden De nota van toelichting noemt in dit verband specifiek de nabijheid
van bebouwing Overschrijding van het MTR lijkt niet te zijn vereist Overschhjding van de gezondheidskundige grenswaarden bij de omwonenden

van Tata Steel zoals vastgesteld door het RIVM lijkt voldoende Nu er een bevoegdheid bestaat om strengere eisen te stellen aan de emissies van

lood en PAK s en het RIVM rapport kan dienen als motivering voor aanwending van die bevoegdheid is de vraag wat de Rijksoverheid kan doen om

die aanwending te bevorderen Ik zou me kunnen voorstellen dat een circulaire wordt opgesteld waarin wordt beschreven hoe overschrijding van

geneeskundige grenswaarden voor bepaalde ZZS waaraan de emissie vanuit een inrichting een bijdrage levert kan worden teruggedrongen door

deze emissie in zekere mate te beperken Daarbij lijkt mij van belang dat in ieder geval ook wordt gekeken naar de som van de emissies van de

verschillende installaties in relatie tot de afstand tot de bebouwing

Voors past binnen huidige wettelijke systeem

Tegens geen mogelijkheid voor het Rijk
Haalbaarheid haalbaar overleg met oa ILT noodzakelijk

b Strengere voorwaarden middels toepassing van artikel 14 en 18 RIE

Voorstel Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden dan die welke door toepassing van de beste

beschikbare technieken haalbaar zijn moeten in de vergunning extra voorwaarden worden gesteld onverminderd andere maatregelen die getroffen
kunnen worden om aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen

c Strenger vergunnen dan BBT onder de OW

Onder de Omgevingswet wordt in artikel 8 30 Bkl expliciet geregeld dat het mogelijk is strengere voorwaarden te stellen Dat wil zeggen strenger

dan de emissiegrenswaarden die volgen uit de toepassing van BBT Dit artikel 8 30 Bkl is gebaseerd op artikel 14 RIE en bepaalt in lid 1 dat het

bevoegd gezag strengere voorwaarden mag stellen dan de grenswaarden die volgen uit een BBT conclusie

Uit het rapport van Borgers Molendijk blijkt dat dit artikel in hun ogen beleidsruimte verschaft aan het bevoegd gezag om dergelijke strengere
eisen te stellen In de toelichting wordt hierover opgemerkt dat het bevoegd gezag feitelijk wordt ondersteund bij het benutten van deze

beleidsruimte door middel van de nationaal opgestelde BBT documenten of andere beleidsdocumenten die een invulling geven aan de motieven

voor een strengere voorwaarde In die documenten kunnen aanvullende of strengere eisen worden opgenomen Onverminderd het nut van dergelijke

landelijke beleidsdocumenten voIgt onzes inziens uit artikel 8 30 lid 1 Ow en ook artikel 14 RIE dat het bevoegd gezag in principe de vrijheid en

verantwoordelijkheid heeft om eigen beleid te voeren voor de toepassing van artikel 8 30 Bkl met strenge re emissiegrenswaarden dan de eis die

voIgt uit het toepassen van BBT Er is dus geen strikte gebondenheid aan de BBT documenten of landelijke beleidsdocumenten want artikel 8 30 Bkl

294121 0273



verruimt de beoordelingsruimte van het bevoegd gezag tot een beleidsruimte Mits het bestuursorgaan actief en concreet beleid voert Waar het bij
het gebruik van de ruimte uit artikel 8 30 Ow volgens ons op aankomt is de onderbouwfing van de strenge grenswaarde Daar kan een BBT of

beleidsdocument van nationaal of decentraal niveau] uiteraard aan bijdragen Maar ook het eigen beleid kan een onderbouwing aanreiken onder de

voorwaarde dat dit beleid voldoende concreet is om toegepast te kunnen worden op de desbetreffende MBA en diens emissies

Ook hier beschouwfen wij het Schone Lucht Akkoord ais een beleidsmatige reden voor het steiien van strengere emissiegrenswfaarden dan zou volgen
uit BBT onder de voorwaarde dat een decentrale overheid wel heeft besloten om deel te nemen aan het SLA Op basis van dit beleidsmatig motief

kan het bevoegd gezag nader lokaal beleid uitwerken voorde toepassing van artikel 8 30 Bkl op basis van een concrete beleidsmatige afweging van

de feiten en belangen bij een MBA met ais vraagstuk of die feiten en belangen daadwerkelijk aanleiding geven om de strenge emissiegrenswaarde te

stellen Dit vereist een deugdelijke toepassing van de artikelen 3 2 3 4 en 3 46 Algemene wet bestuursrecht

D E F Onderkant van BBT vergunnen en stranger dan BBT

Veel BBT conclusies beschrijven emissieniveaus met een bepaalde bandbreedte voorde emissie Deze bandbreedte bestaat uit een emissieniveau met

een boven en onderkant en wordt ook wel de prestatierange genoemd Deze BBT conclusies geven aan wat het BBT niveau is op brancheniveau Het

bevoegd gezag moet voor de concrete IPPC installatie bepalen waar het BBT niveau voor die installatie ligt Daarbij geldt ais vereiste dat de

emissiegrenswaarde die in een vergunningvoorschrift of in een algemene regel of in een maatwerkvoorschrift wordt gesteld voor een concrete IPPC

installatie moet waarborgen dat de emissies vanuit die installaties niet hoger zijn dan de bovenkant van de bandbreedte Dit voIgt uit artikel 5 5 lid 6

Bor

De meest basale verplichting is dus dat wordt geregeld dat een installatie niet meer emitteert dan de bovenkant van een bandbreedte De vraag is

evenwel wat de mogelijkheden zijn om binnen de bandbreedte tot een beslissing te komen over een lagere emissie of beter gezegd tot een emissie die

zo laag mogelijk is ais nodig is vanwege het resultaat dat wordt beoogd schone lucht Dat kan gaan om een emissie aan de onderkant van de

bandbreedte of zo nodig zelfs tot een emissiegrenswaarde die nog lager is dan de onderkant van de bandbreedte

Een vergunningaanvraag die uit gaat van de bovenkant van een prestatierange van een BBT conclusie die van toepassing is op de desbetreffende

installatie voldoet volgens de tekst van het Bor en volgens de jurisprudentie in beginsel aan het vereiste van artikel 2 14 lid 1 sub c Wabo Feitelijk
betekent dit dat wetgeving noch jurisprudentie de aanvrager dwingen tot een aanvraag die uitgaat van de minimale emissiegrenswaarde binnen een

range Het enige dat wel is gegarandeerd is datsprake is van BBT conform een BBT conclusie

Borgens Sr Molendijk zien mogelijkheden dat het bevoegd gezag toch wel een strenge grenswaarde kan stellen die aan de onderkant van een

prestatierange ligt of zelfs daaronder Daartoe zal het bevoegd gezag gebruik moeten maken van de bestuurlijke beslissingsruimte om de

vergunningaanvraag van de drijver van de inrichting te beoordelen De gebonden beoordelingsruimte is immers dat er sprake moet zijn van BBT in acht

te nemen maar ook dat de aangevraagde emissie zo min mogelijk gevolgen moet veroorzaken in het belang van de bescherming van de gezondheid en

het milieu inclusief de verbetering daarvan I In dit kader merken wij op dat de RIE niet voor niets stelt dat BBT een referentiepunt zijn voor de

normstelling maar dat het erom gaat dat alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om een hoog beschermingsniveau van het milieu tot stand te

brengen

294121 0273



Onder de Ow is dit makkelijker want in artikel 8 30 BKL wordt bepaald dat aan een omgevingsvergunning voorschriften met strengere voorwaarden

kunnen worden verbonden dan de voorwaarden die haalbaar zijn door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken als beschreven in de BBT

conclusies

gj Artikel 5 5 zesde lid Bor aanpassen

artikel 5 5 zes lid Bor bepaalt dat de emissiegrenswaarden waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de

met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in de BBT conclusies

In dit artikel zou je een wijziging kunnen doorvoeren dat bijvoorbeeld emissies niet hoger zijn dan de laagste waarde van de bandbreedte in de BBT

conclusie

Voors mogelijkheid voor het Rijk

Tegens lijkt niet proportioneel
Haalbaarheid vraagt uitzoekwerk om daadwerkelijke gevolgen in kaart te brengen

9 Richtwaarden De Wm

bevat voor een aantal prioritaire stoffen wettelijke richtwaarden die op een lager niveau liggen dan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit

Met deze richtwaarden moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden maarer kan gemotiveerd van worden afgeweken Verder

zijn er streefwaarden niet wettelijke normen die de grens aangeven waaronder sprake is van verwaarloosbare effecten op het milieu Deze

normen kunnen worden gebruikt bij de motivering van een strenge emissiegrenswaarde maar zij verplichten niet tot strengheid

Ook hier geldt dat het bevoegd gezag beleid kan opstellen waarmee het zichzelf bindt om consequenties te verbinden aan het niet voldoen aan

de richtwaarden Kort gezegd houdt dat beleid dan in dat bij het dreigend overschrijden van een richtwaarde een scherpere

emissiegrenswaarde wordt gesteld dan dat anders het geval zou zijn geweest Dit beleid moet wel voldoende concreet zijn over de wijze waarop

de milieugevolgen van het bedrijf worden beoordeeld ten opzichte van de richtwaarde Hierbij kan de bewijslast worden omgekeerd

Voors Voorsommige stoffen gelden richtwaarden bijvoorbeeld voor benzo[a]pyreen in voorschrift 12 1 van bijiage 2 bij de Wet milieubeheer

Voor lood en benzeen gelden alleen grenswaarden Deze benadering heeft als voordeel dat die niet alleen de opiossing van het probleem bij Tata

Steel dichterbij brengt maar ook dat andere bevoegde gezagen en drijvers van inrichtingen ertoe worden gedwongen te bewegen richting
verdere verbetering van de luchtkwaliteit Merk hierbij op dat de grenswaarde voor benzeen in het unierechten de Wm MTR is bepaald op 5

microgram m3 De WHO heeft evenwel een streefjwaarde geadviseerd van 0 17 microgram m3 ofwel 30 keer zo streng waarbij het

gezondheidsrisico verwaarloosbaar is l miljoen Anderzijds ook richtwaarden afkomstig uit het Unierecht Concreet Wordt in casu rekening

gehouden met de richtwaarde voor benzo[a]pyreen Kunnen de advieswaarden van de WHO als streefwaarden worden omarm

10 Minimalisatieverplichting ZZS

294121 0273



Uit artikel 2 4 tiende lid voIgt dat wat betreft de van belang zijnde ZZS lood benzeen en benzo[a]pyreen wel de minimalisatieverplichting van lid 2

geldt maar niet de vijfjaarlijkse informatieplicht van lid 3 en evenmin de krachtens lid 6 bij de Activiteitenregeling vastgestelde regels voor programma s

ter vermijding en reductie van de emissies van ZZS Nu de ratio voor de niet toepasselijkheid van lid 3 op de in bijiage 2 bij de Wet milieubeheer

genoemde stoffen lijkt te ontbreken zou het tiende lid kunnen \worden gewfijzigd zodat de informatieplicht met inbegrip van de plicht tot het opstellen
van een vermijdings en reductieprogramma van toepassing is op stoffen genoemd in bijiage 2 bij de Wet milieubeheer

Een verdere mogelijkheid om te bewerkstelligen dat een inrichting minder ZZS emitteert is om de informatieplicht verbonden aan de

minimalisatieverplichting van artikel 2 4 twfeede lid aan te scherpen De vijfjaarlijkse informatieplicht van het derde lid kan wforden vervangen door een

meer kortcyclische informatieplicht Bij een meer kortcyclische informatieplicht heeft het bevoegd gezag meer en eerder inzicht in de emissies van ZZS

door de betreffende inrichting en wfordt de drijver van de inrichting met hogere regelmaat verplicht verslag te doen van zijn inspanningen de emissies

van ZZS te voorkomen dan \«el indien dat niet mogelijk is te beperken

11 Handhaven van de zorgplicht uit artikel 13 Wbb en daarmee de emissies terugbrengen

Een ieder die weet dat hij met zijn handelingen de bodem verontreinigt of KAN verontreinigen moet op grond van art 13 Wbb alles doen om die

verontreiniging te voorkomen of te henstellen Tata verricht wellicht geen handelingen als bedoeld in dit artikel maar de eventuele schade aan de bodem

is een nevegevolg van het productieproces van Tata en daarmee valt het vi^el onder art 13 Wbb Met deze zorgplicht kan Tata gedwongen wrorden de

emissies terug te brengen mits er bodemverontreiniging plaatsvindt of kan plaatsvinden
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Vragen Vlaanderen

Wat is de impact van de fabriek op de omgeving Hoe zien de emissie gegevens van de fabriek

emit ten opzichte van de totale productie capaciteit Kunnen we dit ook uitsplitsen voor de

verschillende productieprocessen Kooksovens Sinterlijnen Hoogovens etc Dit om na te

gaan hoe de fabrieken zich tot elkaar verhouden Het gaat hierbij in eerste instantie om

vergelijking de emissies van C02 NMVOS stof NOx S02 en lood

Hoe is de relatie tussen de staalfabhek en haar omgeving Wordt de fabriek actief omarmd

Zijn er klachten en zo ja hoeveel Staat de licence to operate onder druk door bijvoorbeeld

vervuiling of andere activiteiten Hoe zijn de omwonenden georganiseerd in de

belangenbehartiging
Hoe gaat u om met het reviseren van de vergunningen en op welke manier neemt u milieu en

gezondheid daarin mee Is er in Vlaanderen een initiatief om de vergunningen zoveel mogelijk

richting de onderkant van de BREF bandbreedte te bewegen Of anderszins beleid om emissies

te beperken

Zijn er veel bezwaren en beroepen in de vergunningstrajecten
Hoe gaat u om met de ongewone voorvallen van de staalfabriek en de daar bij horende

emissies nu nog onbekend in NL werken er wel aan om het in kaart te brengen

Op welke manier vindt er toezicht op de fabriek plaats Hoe vaak wordt er gecontroleerd Wie

bepaalt of er handhavend wordt opgetreden Hoe is deze bevoegdheid belegd delegatie
mandaat attribute

Op welke manier worden de emissies van de fabriek gemeten en gerapporteerd Verschilt dit

voor metingen op het fabrieksterrein en in de omgeving
Heeft de fabriek plannen om de emissies uit eigen beweging dus los van de vergunningen te

beperken
Wat is de stand van zaken van het blauw groenstaalproject en de transformatie van de site in

Gent tot waterstoP Welke subsidies zijn hiervoor voorzien En welke voorwaarden zijn aan

deze subsidies gekoppeld
Hoe is het stelsel voor vergunningverlening toezicht en handhaving in het milieudomein in

Belgie Vlaanderen en rondom de staalfabriek in Gent georganiseerd
Hoe is de verdeling tussen centraal en decentraal toezicht Wie is het bevoegd gezag en hoe

heeft deze de taken georganiseerd Is er sprake van stelseljverantwoordelijkheid op federaal

niveau en zo ja hoe wordt die ingevuld
Hoe is de Seveso richtlijn in gei mplementeerd

Zijn ergoede voorbeelden van kennisdeling in en tussen de organisatie s

Heeft u een beeld bij de vergunningen lokale situatie bij andere grote staalbedrijven in

Europa

Welke mogelijkheden kansen voor schoner produceren zien u in de herziening van de lED de

geplande herziening van de Bref op en overslag EFS Emissions From Storage op te starten

in 2022

Hoe staat u tegenover het initiatief om spoedig te starten met een herziening van de Bref Ilzer

en staal
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Ha collega s

Willen jullie deze brief inboeken en uitzetten binnen DGMI

Groet

5 1 2e

Van 5 1 26

Verzonden donderdag 17 februari 2022 15 32

Aan Heijnen V L W A Vivianne DBO

5 1 2e

Onderwerp Na aanleiding van uw bezoek aan Tata Steel Umuiden

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Geachte mevrouw Heijnen

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaande brief

Met vriendelijke greet Best regards

5 1 26
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TATA STEEL TATA

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T a v Staatssecretaris Heijnen
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

17februari 2022Date

Subject

Our reference 2022i5 l 2^^ijnen
Your reference

Geachte mevrouw Heijnen

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor het bezoek dat u maandag aan de IJmond regio
en Tata Steel heeft gebracht Het behoeft geen betoog dat verandering nodig is Die

zal in grote mate bij ons bedrijf vandaan moeten komen en die verantwoordelijkheid
nemen wij Ik ben blij u al enkele maatregelen uit de Roadmap Plus te hebben kunnen

laten zien en zal u blijven informeren over de voortgang in de komende tijd Wij zijn er

van overtuigd dat de ingeslagen weg een significante verbetering voor onze omgeving
en het milieu zal realiseren

Uw oproep om alle feiten goed en gebalanceerd op tafel te krijgen gericht op
maximaal resultaat voor de leefomgeving kan ikzoals tijdens ons gesprek ook

aangegeven volledig ondersteunen Te vaak vertroebeld emotie het debat en overleg
waardoor juist die gezamenlijke weg naar een duurzame staalproductie in een schone

omgeving onder druk komt te staan Daarbij wil ik benadrukken dat de bestaande

zorgen natuurlijk mijn volledige aandacht en prioriteit hebben en dat ik ook begrijp dat

deze zorgen leven gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren

Wij gaan leveren die verantwoordelijkheid hebben wij als bedrijf Daar mag u mij aan

houden In gezamenlijkheid met overheid omgeving en onze medewerkers zullen wij
het vertrouwen van de IJmond terug moeten winnen waarbij de stille meerderheid

extra aandacht verdient Ik ben blij dat u dit ook extra heeft benoemd en aandacht

geeft deze groep is vaak overschaduwd in de afgelopen jaren Graag ga ik in op uw

aanbod om hierover en over de uitrol van uw Plan van Aanpak en de Roadmap Plus op

korte termijn opnieuw in gesprek te gaan Hierover is inmiddels al contact I

Tata Steel Nederland BV

3H17 • Wenckebachstraat • Velsen Noord

T 31 0 251 49 6321

Tata Steel Nederland Services B V • Postbus 10 000 • 1970 CA IJmuiden • K v K nummer 34 094 299

Sensitivity general

l@tatast6eleurope com5 1 2e
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Tata Steel Page 2

Indien u in de tussentijd overleg informatie of contact behoeft dan verneem ik dat

graag

Met vriendelijke greet

5 1 2e

d
r 5 1 2e

Tata Steel Nederland BV

Tata Steel IJmuidenI 5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLI55ING

Datuin

21 februari 2022

Onze referentie
Aan

Van

Staatssecretaris

5 1 2s
Opgesteld door

5 1 2s

T06 5 1 2s

Beslistermijn
22 februari 2022

Bestuurskem

nota Mondelinge vragen van het lid Thijssen ongewone

voorvallen bij Tata Steel Uiterlijk bi]
21 februari 2022

Bijlage n

3

Aanleiding
Deze nota bevat het voorbereidingsdossier voor de mondelinge vragen van het lid

Thijssen PvdA over het bericht Ongewone voorvallen bij Tata Steel veroorzaken

extra uitstoot uit de Volkskrant van 18 februari

Mocht dit onderwerp morgenochtend door de Kamervoorzitter geselecteerd
worden dan is het aan u hierover vragen te beantwoorden tijdens het Vragenuur

Kernpunten

Artikel in de Volkskrant

Aanleiding van het artikel in de Volkskrant is de lijst van meer dan 10 000

ongewone voorvallen op het terrein van Tata Steel tussen eind 2014 en januari
2022 die Jan de Jong inwoner van Bloemendaal die Tata kritisch voIgt van de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gekregen De Volkskrant heeft de

lijst ingezien en brengt deze in het artikel in verband met de conclusies uit het

recente RIVM rapport dat er een gat zit tussen wat Tata Steel in het

Milieujaarverslag aan emissies rapporteert en wat er daadwerkelijk gemeten

wordt

Het is mogelijk dat ongewone voorvallen al dan niet deels dit gat zouden kunnen

verklaren Ook wijst de Volkskrant op de in het recente verleden ontstane

grafietwolken en de uitstoot van schadelijke stoffen Deze wolken ontstonden door

ongewone voorvallen bij het op het terrein gevestigde bedrijf Harsco

Ongewone voorvallen

Ongewone voorvallen zijn alle gebeurtenissen binnen een bedrijf die afwijken van

het normale bedrijfsproces en daarbij nadelige gevolgen kunnen opieveren voor

het milieu Hierbij horen meldingen van onderhoud of gemaximaliseerde
voorvallen die in de vergunning zijn opgenomen Sommige voorvallen zijn heel

klein bijvoorbeeld het morsen van olie bij het vullen van een tank Dat moet dan

worden opgeruimd Het komt wel op de lijst te staan Sommige ongewone

voorvallen zijn incidenten als branden leidingen die lek raken of defecten aan

emissiebeperkende onderdelen zoals filters

Pagins L van 1
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Met Tata Steel zijn door de omgevingsdienst joist ook afspraken gemaakt om alle

onderhoudsmeldingen en verstoringen in het bedrijfsproces te melden Dat gaat
vender dan dat gebruikelijk is in VTH kader

Datum

21 februari 2022

Onze referentie

uiterlijk bi]
21 februari 2022

Voor het melden van ongewone voorvallen geldt een plicht op basis van Artikel

17 2 lid 1 van de Wet milieubeheer Dit soort meldingen gebeuren op het moment

dat een incident heeft plaatsgevonden Alle binnengekomen ongevifone voorvallen

wforden door de Omgevingsdienst beoordeeld en er wfordt bekeken of een

vervolgactie nodig is Ook worden de voorvallen gemeld aan de ILT

BLjLage n

3

Aan

Staatssecretaris

Van

Acties tot nu toe rond de ongewone voorvallen bij Tata Steel door ILT^

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ODNZKG en lenW

5 1 26

Bij de meeste bedrijven komen niet reguliere emissies ten gevolge van ongewone

voorvallen beperkt voor Deze emissies zijn daarom niet te modelleren en dragen
maar beperkt bij aan de totale emissies Bij Tata Steel is echter sprake van een

relatief hoog aantal ongewone voorvallen en gaat dit niet op

• In juni 2021 was het hoge aantal ongewone voorvallen bij Tata Steel al

onderwerp van een vraag van het lid Van Esch PvdDj in een serie

vragen overde milieusituatie van het bedrijf Uw voorganger heeft toen

verwezen naar een Wabo advies van de ILT van 10 maart 2021 aan de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in hetkadervan de door Tata

Steel ingediende Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS inventarisatie De

omgevingsdienst had om dit advies gevraagd De ILT adviseerde de

omgevingsdienst toen om Tata Steel ongewone voorvallen mee te laten

nemen in zijn rapportage voor de minimalisatieplicht ZZS en aan te laten

geven bij welke ongewone voorvallen ZZS vrijkomen Dit is door de

omgevingsdienst aan het bedrijf gevraagd en Tata Steel heeft hierop

gereageerd

• Op 14 September 2021 constateerde de ILT in een brief aan de

omgevingsdienst het volgende De inventarisatie van de uitstoot van ZZS

van Tata Steel Is naar mening van de ILT nog niet volledig Tata Steel had

onder andere gesteld dat de informatieverplichting die het bedrijf heeft

niet van toepassing Is op ongewone voorvallen Op zlch Is dat correct

omdat ongewone voorvallen niet te voorspellen zijn De emissies van

ongewone voorvallen zijn daarom ook niet geregeld In de vergunning of

het activiteitenbesluit Echter In het kader van Wet milieubeheer Wm art

17 2 lid 2 onder b en c moet bij ongewone voorvallen een inventansatle

gemaakt worden van de ten gevolge van het voorva vrijgekomen stoffen

alsmede hun eigenschappen Tevens dient het bedrijf andere gegevens te

verstrekken die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevotgen
voor het milieu van het voorva te kunnen beoordelen Daamaast speelt
ook het volgende De uitvraag Inventarisatie ZZS door de overheid is niet

hetzelfde als de Informatieverpllchdng Doe van de inventarisade ZZS

uitvraag Is het in beeld brengen van de daadwerkelijke mllleubelasdng
Wanneer zlch jaarlijks meerdan 1200 ongewone voorvallen voordoen is

het redelljk om van een bedrijf te vragen hoeveel ZZS er daarblj naar

schatting zijn vrijgekomen aldus de ILT

Pagins 2 van 2
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• In het plan van aanpak Tata Steel van 1 december 2021 staat daarom

dat Tata Steel wordt verzocht de inventarisatie van het aantal ongewone

voorvallen aan te vullen met een inschatting van de hoeveelheid ZZS die

daar naar schatting bij zijn vrijgekomen Tata Steel heeft dit toegezegd
Het vervolg is een Vermijdings en Reductieprogramma dat op dit

moment door de OD wordt beoordeeld

Datum

21 februari 2022

Onze referentie

uiterlijk bi]
21 februari 2022

BLjLage n

3

• Op 13 januari 2022 heeft de ILT nog een zienswijze gegeven en

gepubliceerd op een ontwerpbesluit over de fakkelinstallaties Wanneerde

fakkels branden ontstaan uitstoot van onderandere stikstofoxiden

zwaveldioxide roet fijnstof en zware metalen Deze schadelijke stoffen

moeten ook in beeld komen en worden gerapporteerd aan de provincie

zegt de ILT De ILT adviseert de omgevingsdienst om in tegenstelling
tot wat nu in het ontwerpbesluit staat hier ook voorschriften op van

toepassing te laten zijn

Aan

Staatssecretaris

Van

5 1 2e

Redeneerlijn

5 1 21 5 2 1
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Datum

21 februari 2022

Onze referentie

uiterlijk bi]
21 februari 2022

5 1 2i 5 2 1

BLjLage n

3

Aan

Staatssecretaris

Van

5 1 2e

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing

Bijiagen

Voignummer Naam

Q A’s1

Bericht uit de Volkskrant van 18 februari2
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Factsheet Tata Steel docx

DGMI OenM S Dossier Tweemlnutendebat Externe Veillgheld datum n t b tr5

Wed 2 23 2022 5 13 00 PM

Aanbiedingsmemo OW docx

210223 Woordvoerinasliinexpertmeetina17febRIVMCONJENJ docx

Hallo allemaal

Morgen a s is er weer een overleg gepland De agenda is als voIgt

1 Mededelingen
o Vanaf volgende maand maandelijks een fysieke bijeenkomst

2 Politiek parlementair
o Vragenuur

o Tweeminutendebat zie dossier in RONDZENDMAP 2022 1454 zie bijgaand

o Verzonden Kamerbrieven

https WWW tweedekamer nl kamerstukken kannervraaen detail7id 2022D05981 did 2022005981 en

https www tweedekamer nl kamerstukken brieven reaerina detail id 2022Z02891 did 2022006019

o Redeneerlijnen Recestas bijgevoegd

3 Vergunningen

o Lopende herzieningsprocedures monitoringsvoorschriften zie https www ilent nl onderwerpen wabo

veraunninaen arote bedri1ven documenten zienswiizen 2022 01 13 zienswijze ontwerpbesluit wiiziqina

monitorinasvoorschriften hooaovens en energiebedriif tata steel iimuiden b v

4 Monitoring

o Terugkoppeling sessie RIVM rapport zie bijiage
o Terugkoppeling gesprek RIVM over kwantitatieve waarden

o Vooruitblik opdrachtgevensoverleg Gezondheidsonderzoek IJmond

5 Nationale regelgeving
o Terugkoppeling sessie juridische mogelijkheden
o OW memo bijgevoegd

6 Communicatie

o Herijking afhandeling burgerbrieven we plannen een sessie om hier een plan voorte maken Wie wil hierbij
aanhaken

7 WVTTK overige actielijnen

8 Rondvraag

Hartelijke groeten

5 1 26
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Factsheet Tata Steel

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

in Nederland Sinds 2018 staat TSN in de aandacht vanwege zogenaamde

grafietregens stofwolken met slakresten Sinds die tijd vraagt de omgeving heel

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

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

aanscherpen van de vergunningen De provincie heeft in 2020 een programme

gepubliceerd voor een gezondere IJmond Ook TSN zelf heeft een zogenaamde

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

van zeer zorgwekkende stoffen zoals lood afkomstig van TSN

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

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

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

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

1 december 2021 aan de Kamer gestuurd
Waar staan we

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

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

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

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

verontreinigende uitstoot waardoor de leefomgeving in de regio gezonder wordt

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

TSN fabrieken en productieprocessen moet aanpassen
• TSN heeft op aandringen van de overheden besloten een aantal plannen uit de

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

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

Koolwaterstoffen PAK kankerverwekkende stoffen 50 minder in 2022 dit was

30 Waar dat kan worden de acties uit de Roadmap l door de overheden omgezet
in verplichte maatregelen
• Om te zorgen voor een transparent beeld van de uitstoot en om te toetsen of de

verbeteringen ook echt worden behaald wordt het monitoringsprogramma rondom

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

daartoe twee keer herhaald

Waar gaan we naartoe

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

duurzamer productieproces met gebruik van waterstofen groene stroom lenW laat in

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

leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden Ondertussen werkt het

ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK aan maatwerkafspraken om deze

vergroening te stimuleren subsidieren en werkt de provincie Noord Holland aan het

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

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

uiterlijk in 2030 een eerste Kooksfabriek gesloten kan worden

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

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

leefomgeving met afspraken en regels waar TSN aan gehouden is
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Feiten cijfers
Tata Steel is een van de grootste uitstoters van industhele ennissies in

Nederland Het betreft bijvoorbeeld 4 van de C02 uitstoot van Nederland 1

van de stikstofuitstoot ca 10 van de industriele uitstoot van fijnstof PMIO en

PM2 5 en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen waaronder kwik en lood

Jaarlijks vinden rronnenteel zo n 1250 ongewone voorvallen plaats
OrrzetTata Steel in Nederiand 2018 2019 € 5 mid

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

gebruikt in de auto industrie de bouw en de verpakkingsindustrie blikjes
Tata Steel in Nederland levert 11 000 directe banen en ca 40 000 indirecte banen

Krachtenveld

Het ministerie van lenW is stelselverantwoordelijk voor vergunningen toezicht en

handhaving van milieutaken Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de landelijke

regelgeving over milieu Ook is lenW opdrachtgever voor de nationale

emissieregistratie ondergebracht bij het RIVM

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

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

De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT heeft een adviesfunctie op

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

De provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor vergunningverlening toezicht

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

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De provincie is ook verantwoordelijk voor de

vergunningen in het kader van de natuurbeschermingswet stikstof

De IJmondgemeenten Beverwijk Velsen en Heemskerk zijn verantwoordelijk voor

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

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

waterstoftransitie die TSN wil doorvoeren

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

aanwezigheid van de fabriek Een gemene deler is dat men vindt dat de

milieuproblemen moeten worden opgelost Er is discussie over de vraag hoe dat moet

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

Het door TSN opieveren van de eerste tranche van de Roadmap I maatregelen
Het opieveren van een onderzoek naar de effecten van de door TSN gekozen

waterstofroute op milieu en gezondheid
Het opieveren van een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar

de risico s voor omwonenden van industriele uitstoot waaronder die van TSN

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

depositieonderzoek vierde kwartaal

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

reductie van de looduitstoot

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

• Uiterlijk in 2050 is de gehele productie getransformeerd
Wat is vorig debat besproken Incl ingediende moties reactie

In januari 2022 vond het commissiedebat externe veiligheid plaats Hier kwam vooral

het laatste RIVM onderzoek aan de orde Daaruit bleek dat de gemeten concentratie

met stoffen in de lucht o a in Wijk aan Zee hoger is dan verwacht zou worden obv
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de milieujaarverslagen Onderzoek naar dit verschil vindt plaats Op basis daarvan

worden vervolgacties bepaald bv aanscherpen Roadmap

294102 0282



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Omgevingsreiligheid
Milieurisico s

Cluster E

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2s

M 31 0 6 5 1 2s

6 1 2s @minienw nlmemo Aanbiedingsmemo OW

Datum

22 februari 2022

Bijlage n

Het Ministerie van lenW heeft twee gesprekken gevoerd metde Onderzoeksraad

voor Veiligheid hierna OW in het kader van het onderzoek van de OW naar de

wijze waarop burgers in Nederland worden beschemnd tegen de risico s van soms

jarenlange schadelijke industriele uitstoot en lozingen

3

Naar aanleiding van het verslag treft u hieronder enige duiding bij de

opgevraagde stukken en antwoord op de gestelde vragen De verslagen krijgt u

separaat met aanvullingen geretourneerd Omdat een van de betrokken collega s

ziek is en een andere collega geboorteverlof had liet dit helaas wat langer op zich

wachten

Vragen en antwoorden

Uit het interview van 15 12 2021

1} Model van gezondbeid Model met vier aspecten de mens staat centraal

de omgeving staat centraal en nog lets aan de andere kant In dat model

zieje hoe de departementen zich tot etkaar verhouden lenW gaat over

effecten van de omgeving niet over leefstijien De overlap ligtin de

inrichting van de omgeving en ruimtelijke ordening Vervolgens is er

productvelligheld wat bij VWS iigt maar ook raakt aan het stoffenbeieid van

lenW

De collega die dit heeft gezegd is momenteel ziek Wij hebben nog niet

kunnen achterhalen op welk model zij precies heeft gedoeld

Uit het interview van 12 1

2 Kruistabel De regelgeving rond milieubelastingactiviteit geeft aan bij
welke mate van activiteit welke ZZS emissie hoort dat is op te

zoeken in een kruistabel

Hiermee wordt de ZZS Navigator bedoeld Zie ZZS Navigator I Risico s van

stoffen frivm nl

3 Opzet en tussenbevindingen van het onderzoek naar sterkere

verankering gezondbeid in de regelgeving

Pagina 1 van 1
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Bijgaand treft u een memo dd 12 november 2021 dat door de juridische
dienst van het Ministerie is opgesteld naar mogelijkheden om met rationale

regelgeving strakkerte sturen op het beperken van industhele emissies Het

memo bevat een initiele juridische analyse Er heeft nog geen toetsing

plaatsgevonden op uitvoerbaarheid en op de beleidsmatige noodzaak van

aanvullende rationale regelgeving [de in het memo geschetste opties en of

nog andere opties

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster E

Datum

22 februari 2022

In de komende periode vindt deze toets alsnog plaats In het verlengde
hiervan wordt zoals beschreven is in het plan van aanpak bekeken of het

noodzakelijk is om nieuwre strengere wet en regelgeving vast te stellen

Naar verwachting zijn de eerste beelden hiervan in de zomer bekend

Hierover wordt de Kamer dan geinformeerd Deze informatie zal ook aan de

OW worden gezonden

In de genoemde toets op beleidsmatige noodzaak zal ook de uitkomst van de

beleidsevaluatie ZZS emissies worden betrokken Deze evaluatie wordt op dit

moment uitgevoerd en naar verwachting eind maart afgerond en aan de

Kamer gezonden

4} Indten aanwezig afspraken over verantwoordefijkbeidsverdeling
tussen departementen met betrekking tot de Omgevingswet

Wij zijn dit nagegaan bij onze collega s en hebben hiergeen reactie op gehad

5 Overzicbt opvolging adviezen Royaf HaskoningDHV reeds gebeurd

In het plan van aanpak staat Recent is besloten om de overgangstermijn
voor 76 ZZS zoals opgenomen in de Activiteitenregeiing ZZS los te koppeien
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet^ waardoor inwerkingtreding
hiervan al eerder zal piaatsvinden Wordt hier het volgende bedoeld [ ]

Nee Zie hierover Brief aan de TK van 15 november 2021

Dit heeft mij er ook toe gebracht te besluiten om de overgangstermijn voor

76 ZZS zoals opgenomen in de activiteitenregeiing los te koppeien van de

inwerkingtreding van de Omgevingswet en vast te stellen op 1 januari 2023

Daamnee hou ik de overgangstermijn aan zoals deze eerder door mijn

voorganger ook bedoeld was Vanaf die datum moeten dan alle Zeer

Zorgwekkende Stoffen aan dezelfde strenge emissiegrenswaarden voldoen

De overgangstermijn tot 1 januari 2025 is in het stelsel van de Omgevingswet

aangepast naar l jaar na in werking treden van de OW dwz bij

inwerkingtreden van de OW per 1 1 2022 zoals oorspronkelijk voorzien zou

dus de overgangstermijn eindigen op 1 1 2023 Echter met uitstel van de

OW schuift die beeindigingsdatum steeds vender op vandaar dat het nu

losgekoppeld wordt Het gaat om emissies van alle 76 ZZS stoffen die onder

de overgangstermijn vallen

Recent is besloten om de overgangstermijn voor 76 ZZS zoals opgenomen in

de Activiteitenregeiing ZZS te koppeien aan de inwerkingtreding van de

Pagina 2 van 1
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Omgevingswet waardoor inwerkingtreding hiervan al eerder zal

plaatsvinden

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster E

6 Klopt bet dat dit gaat over de stoffen die in Bijiage 12b van de

Activiteitenregeling milieubeheer warden genoemd Datum

22 februari 2022

Ja

7} Voor die stoffen geidtsinds 1 januari 2016 een overgangstermijn tot 1 januari
2025 artikel 1 3b van Activiteitenbesluit milieubeheer en volgens hetplan
van aanpak wordt dat tot 1 januari 2023 Dat is een haifjaar na invoering
van de Omgevingswet voorzien op 1 juii 2022 Waarom is er ten opzichte
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog een

overgangstermijn van een haifjaar nodig Of is inmiddels bekend dat de

Omgevingswet pas op 1 januari 2023 inwerking treedt

In het stelsel van de Omgevingswet is deze overgangstermijn teruggebracht
naar 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet daarmee werd op dat

moment de einddatum 1 januari 2023j Deze datum zal nu worden

aangehouden als einddatum voor de overgangstermijn daarmee ontstaat

loskoppeling van datum inwerkingtreding Omgevingswet

8} Ais bet inderdaad gaat om de stoffen uit Bijiage lib gaat het dan om

alie stoffen uit die Bijiage Klopt het dan dat het gaat om meer dan 76

stoffen^ namelijk 84 In 2021 zijn er namelijk een aantal stoffen toegevoegd
aan Bijiage 12b

Dit klopt niet Het gaat alleen om de 76 stoffen Er zijn in 2021 geen stoffen

toegevoegd aan bijiage 12b Zie

https zoek officielebekendmakinqen nl stcrt 2021 35784 html De

wijziging van bijiage 12a waarnaar wordt verwezen in artikel 1 3b eer^ste lid

van de Activiteitenregeling omvat toevoegingen van en correcties in

stofkiassen van stoffen die naar de lucht worden geemitteerd Hiermee is

deze bijiage aangepast aan wijzigingen van de in artikel 1 3b van de

Activiteitenregeling genoemde Europese regelingen Deze wijzigingen hebben

tot gevolg dat sommige stoffen die dat eerder niet waren als Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS zijn ingedeeld Ook is voor sommige stoffen de

stofkiasse gewijzigd en zijn voor een aantal stoffen de Cas nummei s

gecorrigeerd De wijziging voor bijiage 12b waarnaar wordt verwezen in

artikel 1 3b tweede lid van de Activiteitenregeling betreft uitsluitend de

correctie van de Cas nummers

5 1 26
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Omgevingsreiligheid
Milieurisico s

Cluster B

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 16001

2500 BA Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

memo 5 1 2sM 31 0 6 I

5 1 26Onderzoeksportfolio I]mond @mini

enw nl

Datum

2 maart 2022
Dit memo geeft een overzicht van recent uitgevoerde onderzoeken en geplande

metingen acties en onderzoeken in de IJmond regio Het bestand geeft daarmee

een basis om te bepalen of er hiaten zijn Daarnaast kan het helpen om op meer

structurele basis periodiek te rapporteren over de gezondheidssituatie in de

IJmond

Bespreekpunten
1 Wat is er nodig aan onderzoeken om in het najaar een representatief

beeld te kunnen geven van de vorderingen t a v het beperken van de

milieu gezondheidsproblematiek in de IJmond

2 Welke zaken missen daarvoor in het onderstaande overzicht

• Welke zaken zijn al gepland maar ontbreken nog

• Welke zaken zijn nog niet gepland maar zouden nog een zinvolle

aanvulling zijn
• Is er bijvoorbeeld nog extra onderzoek nodig op het gebied van

gezondheid medicijnen e d j al dan niet door herhaling van de

gezondheidsmonitor IJmond

3 Op welke manier kan er meer structureel over de gezondheidssituatie in

de IJmond gerapporteerd worden

• Welke frequentie bijv 2 keer per jaarj
• Onderscheid periodieke onderzoeken vs incidentele onderzoeken

• Wie neemt het voortouw

Recent gepubliceerde onderzoeken

Onderzoek Verantwoordelijke OpmerkingWanneer

Tussentijdse resultaten

gezondheidsonderzoek

Provincie Noord

Holland

April 2021

Stofdepositieonderzoek
RIVM

Provincie Noord

Holland

Sept 2021

Bronherleidingsonderzoek
RIVM

Provincie Noord

Holland

Januari 2022

Gezondheidsmonitor

IJmond

Eerdere

monitors

gepubliceerd
in 2012 en

2016

GGD en lenW 3® monitor

wordt eind

maart 2022

gepubliceerd

Geplande metingen acties en onderzoeken

Pagina 1 van 1
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Structurele onderzoeken Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster B

Onderzoek Verantwoordelijk OpmerkingWanneer

e

2 keen in Vervolg in 2023Nieuw

Stofdepositieonderzoe
k door RIVM

Provincie Noord

Holland ism lenW 2022

mei juni
okt nov

Datum

2 maart 2022

Monitoring RoadMap
maatregelen

Tata Steel i s m

Provincie Noord

Holland OD

NZKG en lenW

Continu

half

jaarlijkse
rapportag
e door

Tata Steel

ILT en lenW zijn
betrokken bij

overleggen
Tata Steel werkt aan

een publieksversie
van een

voortgangsrapportag
e

Jaarlijks rapport
luchtkwaliteit IJmond

GGD Amsterdam Jaarlijks
juni

Gaat over het

voorgaande jaar
2021

Incidentele onderzoeken

Onderzoek Verantwoordelijke Wanneer Opmerking

Dagboekonderzoek Provincie Noord Onderzoek verband

Holland luchtverontreiniging en

gezondheidsklachten

Adviesvraag RIVM

kwantitatieve

waarden reductie

gezondheidsrisico s

Overleg hierover met

RIVM

lenW Eerste

verkenning
voor zomer

2022

Adviesvraag RIVM

metingen
aanvullende

stoffen

luchtmeetnet ivm

gezondheid

Provincie Noord

Holland

Luchtmeetnet wordt

beheerd door GGD

Amsterdam

Dit combineren met

stofdepositieonderzoek

Adviesaanvraag
RIVM cumulatie

ZZS

Adviesvraag is niet

specifiek gekoppeld
aan Tata Steel

IJmond maar heeft er

wel een relatie mee

lenW

Metingen acties

Onderzoek Verantwoordelijke OpmerkingWanneer

Aanpassing luchtmeetnet Provincie Noord Gereed

maart 2022

Extra

Holland meetapparatuur

Bosweg
Evaluatie luchtmeetnet

2022 2023 Op basis van

infomnatie

recente

onderzoeken

Relevant tbv

BREF inschatting

Extra emissiemetingen
Kooksfabriek2

OD NZKG

Tata Steel Op basis vanMemo nav expert Memo
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bijeenkomst

bronherleidingsonderzoek
gereed
medio april
2022

memo

vervolgacties

bepalen RIVM

doet second

opinion

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster B

Datum

2 maart 2022
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Offerte RIVM depositieonderzoeken 2022 IJmond

Vcrsk 10

}inaart2022
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damacmgan an rlskoBabdrdelli^ iijn jepLbliteafd Inonirappart 2021 0110 O^iinanndereaeUJriond
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3 Plaj«vanaanpak

3 1 AANLfIDINCENDOELCTELIJNG
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Dapra

Oanionitannjantullen radarwordan bapaaD
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I Algemene activiteitem

PROJECTMANJia^IEXT VEHANTWOOROEaJKHEDEN EN TAKEN

rvnlPrrlNrt^ P»n

1 020ui^ert erd en beseleiH De mMeiverlse sbEstiilskenovBr

ruimeex|iBnise wr hBiverrIchtBn BndeliBnontiB injBnvBn neBrgedBaldstd het begelek envan analyss

opPAlen meta en en iFti Brv iHfBn IntB prBTETBn en rapporteren vai dagegavEns

I leettool lECt

BVBranmoi rtfeliithBdBr an B hen tfandBvaiadi llaiidBrollBn woidan hiaron der pBadireven
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6 Planning
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7 KOSTEN RAWING

7 1 Wftenschappeqikeondfbdelfn

C 237 500

Geg^ensjerzitrelinieriveiwe kiii iSOMO

€45 003

■

VMtdBZBOfffte iMiilgEgaan V3 0 25 mnrsiErnaTiBi

rsefitn COOBBT locaiie

OBmBBrtoiBnvoor E«cra monEBTramBlocBtiBi

7 2 ALGEMENE flCTTVimihN

inzBiPFDleolekle Omggvlngsnianager Caiai PTBlecionDBrseunBr {lOOOCO

ifzaalhuur i

TOTAAL tiasooo

7 3 Totalekosten

Uitifiierwe^nichaptielijke cnderdSen E4a2 5m xcuael BIW

tl35 CCO ax^u ae Br»V

TuLddI |e a lu ier BTW| C577 5CO i udidt BTVJ

Tonal {nBiiaiff am BTW C69B ag HalusietBTW
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5 1 2e

5 1 26

5 1 26 DGMI[ 5 1 26To @rivnn nl]

@rivm nl]
@minienw nl]5 1 2e

5 1 2sCc

From

Sent

DGMI5 1 26

Thur 3 3 2022 9 17 37 AM

Subject RE eerste schets opzet en aanpak advies vraag waarden en gezondheidsrisico s

Received

Concept memo adviesvraaa kwantitatieve waarden en gezondheidsrisico s tata steel terrein v3 opm lenW docx

Thur 3 3 2022 9 17 38 AM

Beste 5 1 26

Dank voor de uitgebreide memo Dit biedt een goede basis voor bespreking van dit vraagstuk Met enige vertraging hierbij de

opmerkingen van 5 1 2e en mij hierop
Wil jij als vervolg het fysieke \«erkoverleg hiervoor plannen IMamens lenW zullen 5 1 2e en ikzelf deelnemen

Volgende week ben ik overigens afwezig

Met greet
5 1 2s

5 1 26 5 1 26 @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 18 februari 2022 16 56

Aan DGMK 5 1 2s @minienw nl5 1 26

5 1 26

b 1 26 DGMI

@minienw nl

@rivm nl

Onderwerp eerste schets opzet en aanpak advies vraag waarden en gezondheidsrisico s

5 1 26CC 5 1 2e

Beste 5 1 26 en 5 1 26

Op basis van jullie input 27 januari jl en ons gesprek afgelopen donderdag de memo geeft een kort verslag
hebben we een concept memo opgesteld
Hierin staan de eerste gedachtenlijnen voor de invulling van de verkenning en fungeert als basis voor de offerte

Het speelveld is opzettelijk breed ingestoken zodat in het begin de relevante vragen en complexiteit op tafel ligt
Naar ons voorstel zullen we in de verkenning een gefaseerde aanpak volgen om grip te houden om de breedte en

complexiteit

Jullie dienen deze memo echt als een eerste schets te beschouwen ik heb gebundeld wat ik heb

opgehaald in gesprekken met een aantal experts
De memo is nog niet integraal intern besproken dat staat gepland begin maart

Parallel willen we alvast deze concept memo met jullie delen

Dan zien jullie waar we ongeveer staan en ook ontvangen graag schriftelijk jullie feedback

Graag ten aanzien van het WAT van de opdracht hetdoel de afbakening de gewenste resultaten de link met

andere lijnen in het plan van aanpak Tata en ook de link naar relevante beleidskaders Ook graag jullie visie op de

kennisvragen Ook horen we als er onduidelijkheden of er vragen zijn en of we onjuistheden instaan bv

Daarna lijkt ons goed een fysiek werkoverleg te plannen tussen lenW en RIVM informeren jullie ons nog over

deelnemers van jullie kant

Van belang is dat we een gezamenlijk beeld vormen waar we aan gaan werken zodat we een goede basis leggen
voor de offerte voor de verkenning

En daarna hopelijk een vliegende start kunnen maken

Veel dank alvast en prettig weekend gewenst

vr gr 5 1 2e

5 1 26

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | kamer G22 flexplek
Postbus 1 postbak 1 | 3720 BA Bilthoven
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T 31 0 88

M 31 0 6

www rvs rivm nl www rivm nl

5 1 2s

5 1 2s

r5 1 2s

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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 RIVM accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

293442 0287



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Provincie Noord Holland

t a v

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

A van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

www rivm nl

5 1 2e

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11

lnfo@rlvm nl

Ons kenmerk

DG 2022 0055

Uw kenmerk

1777536 1777546

4 maart 2022

Offerte stofdepositie onderzoeken IJmond

Datum

Betreft
Behandeld door

5 1 2e

06 5 1 2e

5 1 2e @rivm nl

Kopie aan

5 1 2e
5 1 2eGeachte

Naar aanleiding van uw offerteaanvraag van 7 februari 2022 tot het

uitbrengen van een offerte voor het uitvoeren van twee stofdepositie
onderzoeken in de IJmond is het ons een genoegen u deze offerte zie

bijiage 1 aan te bieden

BijlageCn
1 Offerte

2 AVOA

In de offerte worden de activiteiten en onderdelen voor de uitvoering van

de gevraagde depositie onderzoeken op hoofdiijnen beschreven

Daarnaast zijn projectmanagement communicatie vanuit het RIVM en

werkzaamheden ten behoeve van informatiebijeenkomsten en

bijeenkomsten met de klankbordgroep apart opgenomen
Het totaalbedrag is vooralsnog €577 500 exclusief BTW €698 800

inclusief BTW uitgaande van 25 meetlocaties Voor elke extra meetlocatie

boven de 25 wordt €13 000 exciusief BTW €15 800 inclusief BTW in

rekening gebracht

De kosten zullen per kwartaal worden gefactureerd

Op deze offerte zijn de Algemene voorwaarden voor

onderzoeksopdrachten aan het RIVM AVOA van toepassing Deze zijn
opgenomen ais bijiage 2 Op de uitvoering van deze opdracht zijn van

toepassing de AVOA voorwaarden van het RIVM zoais meegezonden met

expiiciete uitsluiting van de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies

2018 voor ieveringen en diensten zoais doorde provincie voorgesteld

Deze offerte heeft een geidigheidsduur van 30 dagen Indien u akkoord

gaat met deze offerte ontvangen wij graag een getekende
opdrachtverlening met een facturatiekenmerk

Status DefinitiefVersie 2 Pagina 1 van 2
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5 1 2e

06 5 1 2e

Voor vragen kunt u contact opnemen met

5 1 2e 06 5 1 2e of

Datum

4 maart 2022I5 1 2e

Ons kenmerk

DG 2O22 O0SSHoogachtend

1
5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLI55ING

Datum

17 maart 2022

Onze referentie

IENW BSK 2022 57939

Opqesteld door

5 1 2e Bestuurskem

Aan

Van

Staatssecretaris van lenW

DGMI OenM

nota Kamerbrief Beantwoording enkele vragen n a v het

commissiedebat Externe Veiligheid

Aanleiding

Op 15 maart jl vond een tweeminutendebat Externe veiligheid plaats Hiehn is

aangegeven nog een schriftelijke appreciatie na te sturen op de motie van de

leden Van Esch en Teunissen Partij voor de Dieren over het zo spoedig mogelijk
verbieden van de export van cokes Kamerstuk 28089 nr 221

Advies

Bijgaande Kamerbrief uiterlijk maandag 21 maart versturen zodat deze

betrokken kan worden bij de stemmingen op dinsdag 22 maart

Toelichting
De beantwoording is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en

Klimaat en met het ministerie van Buitenlandse Zaken Deze departementen
hoeven niet mede te ondertekenen Hoewel u niet gaat over exportverboden
verwoordt de brief enkel het staand beleid

De feiten overde staalproductie zijn gecontroleerd door Tata Steel

De brief beschrijft dat

Tata Steel in principe alleen cokes produceert voor eigen gebruik
de export minder dan 1 van de productie bedraagt
een exportverbod een ultiem middel is dat alleen wordt ingezet als het

publieke belang niet op een andere manier te beschermen valt

de motie daarom ontraden is

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Kamerbrief1

Motie Van Esch Teunissen2

Pagins L van 1
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5 1 2e

5 1 2e

DGMI[ 5 1 2e

DGMI[ 5 1 26

To @minienw nl]

@minienw nl] 5 1 26

5 1 26

Cc

5 1 26

5 1 26

DGMI[

DGMI[
From

Sent

@minienw nl]

©minienw nl]

DGMI[ @minienw nl]5 1 26 5 1 26

5 1 26 DGMI

Tue 3 22 2022 1 58 22 PM

Subject RE Verdeling 3 5 ton

Received Tue 3 22 2022 1 58 00 PM

Ha

De totale begroting op dit moment is ind BTW

Titel Bedrag inci BTW Opdrachtnemer Betalen door

onderzoek

kwantitatieve waarden

50 000 100 000 RIVM OenM

effecten waterstofroute 50 000 100 000 CieMER obv DICE

onderzoek cumulatie onbekend OenM stoffen reeds in

gang

RIVM

Onderzoek

stofdepositie

Ntb DCLE OenM350 000 RIVM

Opstellen MTR en voor

een aantal ZZS

Onbekend OenM stoffen reeds in

gang

RIVM

Reservering voor

aanvullend onderzoek

50 000 100 000 PM OenM

Er is een kleine reservering voor aanvullend onderzoek Mocht de Kamer echter doorbijten bv op moties \waarover vanmiddag
wordt gestemd dan kan het zijn dat we meer moeten doen

Groeten van

5 1 26

DGMI 5 1 26

Verzonden dinsdag 22 maart 2022 13 51

Aan

@minienw nlVan 5 1 2e

DGMI 5 1 2e

■DGMK 5 1 26

@mlnlenw nl

@mlnienw nl

5 1 26

5 1 26CC DGMI5 1 26

5 1 26 @nninienw nl

Onderwerp RE Verdeling 3 5 ton

Ha

Toevallig dit Ik wilde jou net een kostenraming vragen voor de onderzoeken benodigd tata budget dit jaar
Kun je dit ook specificeren waar het geld voor nodig is en hoe en wanneer we dit wegzetten moeten we bijv een inkoop
opdracht wegzetten en zo ja wanneer gaat het naar de provincie of RIVM

Ik ben binnen DICE al op zoek naar geld en ben al lets op het spoor Mijn insteek is om voor 500 ton nu ruimte te zoeken

Kunnen jullie dit dan ook doen bij OenM

5 1 26

5 1 265 1 26 ^minienw nlDGMI

Verzonden dinsdag 22 maart 2022 13 37

Aan

Van

■DGMI 5 1 26

DGMK 5 1 26

@minienw nl5 1 26

5 1 26CC ^minienw nl 5 1 26 DGMI

5 1 26

Onderwerp Verdeling 3 5 ton

@minienw nl

Ha 5 1 26

293588 0294



Wij zouden nog een keen overleg tussen DICE en OenM faciliteren overde verdeling van de stofdepositie onderzoek gelden Wie

kunnen we daarvoor aanhaken

5 1 2e

293588 0294



Terugmelding overleg Roadmap Tata

5 1 2e5 1 2e5 1 2e 5 1 2e
J

24 maart 2022

Tata zoekt naar gezondheidskundige streefwaarden die uiteindelijk acceptabel zijn Er is nu het

MTR maar dat wordt niet als maatschappelijk acceptabele grens gezien Ook zijn niet voor alle

ZZS en MTR en beschikbaar lenW geeft aan dat RIVM bier zowel kwantitatieve waarden als

MTR en als cumulatle bij ZZS onderzoek naardoet

Het overleg tussen Tata en de Dorpsraad Is hervat en loopt De Dorpsraad heeft aan Tata de

presentatle toegelicht die ook bij de Stas is gehouden Tata constateert dat er in sommige

gevallen nog appels en peren worden vergeleken luchtkwaliteit Genua vs IJmond

Tata licht de totstandkoming van de Roadmap toe

«

♦

5 1 1c

♦

5 1 1c

♦

♦

Tata geeft aan dat het van belang is de nnethodische kanttekeningen bij de

stofdepositieonderzoeken kenbaar te maken bijvoorbeeld datde uitkomsten van de metingen
in mei positiever kunnen uitvallen vamwege seizoensgebonden invloeden minder stof

«
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BIJLAGE 2 Deelnemers Gesprekspartners

Overheden

Provincie Noord Holland

Namens de provincie Noord Holland zou net als op 21 juni jl gedeputeerde Jeroen Olthof PvdA]
deelnemen aan het gesprek met omwonenden Helaas Is hij verhinderd en wordt zijn plaats

ingenomen door gedeputeerde Edward Stigter GroenLinks

Edward Stigter is gedeputeerde van de provincie Noord Holland voor Klimaat en Energie IPO

bestuur en Subsidies Hij was van 2010 tot 2017 directeur van de programmadirectie Eenvoudig
Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lenW en van 2017 tot 2019 directeur

Beleid voor de Leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG waar hij zich

bezighield met de programme s Energietransitie en Invoering Omgevingswet

Ro van de provincie

De provincie Noord Hoiiand is het bevoegd gezag voor Tata Steei Tata Steel most voldoen aan

de geldende regelgeving en vergunningen De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent

in mandaat deze vergunningen namens de provincie houdt toezicht en treedt waar nodig
handhavend op

Gedeputeerde Olthof heeft in het recente verleden meermaals verwezen naar het Rijk In de media

heeft de gedeputeerde herhaaldelijk gesteld dat hij als gevolg van tekortschietende regelgeving

Rijksregels onvoldoende strenge emissie eisen kan opieggen aan het bedrijf De provincie zou

daardoor niet de stappen kunnen maken die zij nodig acht in de strijd tegen luchtvervuiling in de

regio IJmond

5 1 26Edward Stigter zal worden vergezeld door

Holland^ en een medewerker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

bij de provincie Noord

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

5 1 26Vanuit EZK zal aansluiten EZK is

samen met lenW de provincie Noord Holland en de IJmondgemeenten deelnemer aan de

ambtelijke Werkgroep Tata Steel De rol van EZK beperkt zich tijdens de bijeenkomst tot het

eventueel beantwoorden van vragen op het gebied van klimaat en C02 opslag reductie

Rol van EZK

EZK is vooral i r t Tata Steel gericht op het halen van de doelstellingen op gebied van CO2 uit

het Klimaat Akkoord met een jaarUjkse uitstoot van 12 3 miljoen ton CO2 is Tata Steel de

grootste COz uitstoter van Nederland Tata Steel wil met het project COz afvangen en in lege

gasvelden opslaan onder de zeebodem GS stellen PS nu voor om de vergunningenprocedure te

codrdineren met de zogenaamde provinciale codrdinatieregeling De toepassing van de

provinciale codrdinatieregeling is nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie

uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE van EZK en komt

een forse stap in de reductie van CO2 in de IJmond en daarmee een belanghjke landeiijke en

provinciale doelstelling naderdij Tata Steel moet deze subsidie overigens nog aanvragen bij het

ministerie van EZK

1

293281 0296



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

U zult worden vergezeld door

• 5 l 2e van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT^
en die hoedanigheid betrokken bij het advies dat de ILT geeft

5 1 2e

5 1 2e

aan de het bevoegd gezag de provincie Noord Holland en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied
5 1 2e de directie Omgevingsveiligheid en milieurisico s Zij is

vanuit de voorbereiding op het werkbezoek aangesloten

Ten aanzien van de uitspraken van de gedeputeerde m b t tekortkoming van Rijksregels is de ILT

van mening datde provincie nog vei schillende mogelijkheden heeftt a v strenger vergunnen De

ILT vindt dan ook dat de provincie zicht verschuilt achter het Rijk met dergelijke uitspraken

Ro van de ILT

Interbestuurliik toezicht De Minister van lenW is toezichthouder op de uitvoering van de taken

die aan de provincies zijn opgedragen op het terrain van milieu De ILT is aangewezen om dit

toezicht uit te voeren U heeft de ILT in 2019 gevraagd vingeraan de pols te houden bij de

ontwikkelingen rond het voorkomen van de grafietoverlast en het verbeterplan van Tata Steel

De ILT heeft u daartoe een verslag uitgebracht van haar bevindingenj De ILT kwam hierbij tot

de conclusie dat de handhaving door de ODNZKG namens de provincie weinig effectiefen op

onderdelen afwachtend was

Wabo advies De ILT vervult binnen het VTH stelsel een adviserende roi aan de provincie bij de

verlening van omgevingsvergunningen Tata Steel

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

omgevingsvergunning In het geval dat het advies niet wordt opgevolgd kan de ILT beroep
aantekenen tegen het besluit tot vergunningveriening In het geval van Tata Steel heeft de ILT

recent tweemaal beroep ingediend bij de bestuursrechter om de provincie te bewegen de

milieuvergunning van Tata Steel aan te passen op het gebied van stikstofoxiden^ De

Randstedelijke Rekenkamer heeft onder meer aanbevolen om partijen die wettelijk adviesrecht

hebben zoals de ILT pro actiever en eerder in het vergunningverleningsproces te betrekken

De ILT merkt in de praktijk al dat de ODNZKG hier gehoor aan geeft bijvoorbeeld dooractief

om advies te vragen ook in situaties waarin dat niet wettelijk verplicht is

Omwonenden belanghebbende stichtingen end

Al geruime is er de nodige negatieve media aandacht rond Tata Steel Dat heeft o a

geresulteerd in Kamervragen maar ook vele burgervragen richting het bevoegd gezag het Rijk en

zelfs de Europese Unie De burgervragen zijn afkomstig van omwonenden al dan niet verenigd in

burgerinitiatieven en stichtingen Een aantal hiervan zijn de Dorpsraad Wijk aan Zee Stichting

IJmondig Stichting Frisse Wind Nu Milieuplatform IJmuiden Noord en Stichting Schapenduinen

• Dorpsraad Wijk aan Zee is erg actief Ze weten de media te vinden zijn regelmatig op TV

en zijn daar ook goed in Ze sturen vaak brieven naar aanleiding van rapporten etc Ook

zijn ze juridisch actief richting provincie en ODNZKG

• Frisse Wind Nu is de drijvende kracht achter de aangifte van advocate Benedicte Ficq

tegen Tata Steel Zij hebben ook een behoorlijk goede mediastrategie en naar het aanziet

financiele middelen Ze hebben advertenties geplaatst op nu nl www frissewind nu

• Milieuplatform IJmuiden Noord is met regelmaat op TV en andere media Onlangs zijn ze in

nieuwsuur te zien geweest Ze zijn actief rond vooral Kooksfabriek 2 en daarnaast in het

bijzonder rond windmolens en de vermeende invioed daarvan op de verspreiding van stof

en stoffen Ook juridisch actief richting provincie en ODNZKG

Nota ILT 2019 42201 d d 20 augustus 2019

ILT 2020 57711 d d 16 oktober 2020 en ILT 2020 65483 d d 27 novennber 2020

2
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Andere partijen die zich inzetten voor de leefomgeving in de IJmond zijn

Westerduinen Warande Beverwiik Wiikplatform Velsen Noord Bewonersvereniainc

Vondelkwartier Wiikplatform IJmuiden Noord zijn aanwezig bij bijeenkomsten etc waar ze

door de provincie voor worden uitgenodigd Ze zijn minder actief in de media met mails

verzoeken Wob s etc in vergelijking metde overige organisaties en bewoners

• Vereniginq IJmuiderstraatweq Voor bewoners door bewoners vereniging

ijmuiderstraatweg nl

«

Voor de bijeenkomt van 6 September is ervoor gekozen om dezelfde genodigden als voor de 21^®

juni nogmaals uit te nodigen Dat betekent dat onderstaande inmiddels zijn uitgenodigd

Dorpsraad Wijk aan Zee 5 1 2e @hccnet nl

Dorpsraad Wijk aan Zee 5 1 2e ^

Frissewind nu

Frissewind nu {

Mi lieu platform IJmuiden Noord {

5 1 2e

1 5 1 2e

5 1 2e nl 06 5 1 262 5 1 26

@gmail comi5 1 263 5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26@gmail com 06

5 1 26 ^planet nl 06

Beverwijk{ 5 1 26 akpnmail nl tel 02 5 1 26

4

5 1 265 5 1 26

6

31

5 1 26Wijkplatform Velsen Noord {

Bewonersvereniging Vondelkwartier

@gmail com

giziggo nl I 5 1 26

7 5 1 2e

5 1 265 1 268

13 14

Wijkplatform IJmuiden Noord { 5 1 26 ^angela scholder nl 06 1 2e5 1 26

51 15 67

10 5 1 26 vereniging IJmuiderstraatweg { 5 1 26 @gmail com 06

Stichting IJmondig {

9

5 1 26

5 1 265 1 265 1 26 @waterbear com 0611

Tot slot zal vanuit de gemeente Beverwijk wethouder Brigitte van den Berg D66 met in haar

portefeuille Bereikbaarheid en Infrastructuur Werk en Inkomen Onderwijs Kunst en Cultuur en

Vastgoed deelnemen aan hetgesprek

Sebastian Dinjens Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzaamheid Leefbaarheid Jeugd
Gemeente Velsen zal ook deelnemen heeft zichzelf aangemeld voor dit gesprek

3
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum

5 april 2022

Onze reference

IENW BSK 2022 77935

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

S lenW

DGMI OenM

Aan

Van

nota
Beslistermijn

Voor meireces
Antwoordbrief Tata Steel

Uiterlijk bij
15 april 2022

Bijlage n

2

Aanleiding
• Op 14 februari jl heeft u een werkbezoek afgelegd aan de IJmond en Tata

Steel Tata Steel heeft u voor dit bezoek bedankt In bijgevoegde brief en biedt ^
aan in gesprek te blijven

Advies

• EInd mel begin juni een volgend overleg plannen met Tata Steel om de

voortgang van de Roadmap te volgen
• Tata Steel hier met bijgevoegde brief voor uitnodigen

Toelichting
Eerder heeft Tata uw voorganger per brief geinformeerd over de versnelling
van de maatregelen uit de Roadmap Plus Tata gaf daarin onder andere aan

dat ze verwacht de uitstoot van PAK stoffen met 50 te kunnen reduceren

voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 Het is goed om de realisatie

van deze ambitie bestuurlijk te bespreken
Gelet op de rol van de provincie Noord Holland is in het dossier is het ook

wenselijk de gedeputeerde dhr Olthof te laten aansluiten

In het gesprek kunt u daarnaast stilstaan bij de vervoigstappen die zijn gezet
naar aanleiding van de uitkomsten van het meest recente RIVM rapport
waaruit bleek dat er meer metalen en PAK stoffen in de lucht zitten in de

regio IJmond dan men op basis van berekeningen uit de Emissieregistratie
zou verwachten

De uitkomsten van het gesprek kunt u benutten voor de in juni geplande

voortgangsbrief over Tata Steel Wij zullen eind mei begin juni ook een

strategiesessie met u plannen om u bij te praten over de tussenresultaten en

van gedachten te wisselen over de koers van dit dossier

De antwoordbrief is afgestemd met de provincie Noord Holland

Bijiagen
_

Voignummer Naam Informatie

2 Antwoordbrief Tata Steel

3 Brief Tata Steel aan Stas

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Econ amie

Leefomge^ ing

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

Deslisnota M 31 0 6 5 1 2e

@mlnienvii nl5 1 2e

Set Kamervragen over Tata Steel van het lid

Becketman SP
Datum

4 juni 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 157228

BijLage n

Inleiding

Op 19 april hebben u en minister Van Ark van Medische Zorg en Sport

Kamervragen ontvangen van het lid Beckerman SP] naar aanleiding van een

manifest van longfonds en kinder artsen over schone lucht en nieuiv

onderzoekvan het RIVM naarde milieusituatie en gezondheid van

omwonenden rondom het bedrijf Tata Steel Op 10 mei is uitstel gevraagd voor

de beantwoording De beantwoording die nu voorligt is ambtelijk afgestemd
met VWS EZK en de provincie Noord Holland VWS is ambtelijk akkoord De

antwoorden worden parallel aan de minister van Medische Zorg en Sport

voorgelegd

2

Geadviseerd besluit

U kunt instemmen met de brief met antwoorden en zo spoedig mogelijke

verzending naar de Kamer Op 10 mei is een uitstelbrief naar de Tweede

Kamer gestuurd voor de beantwoording van deze vragen

Beslistermijn

Graag zo spoedig mogelijk

Argumentatie
De eerste twee vragen gaan over de oproep van het longfonds en kinder

artsen aan het nieuwe Kabinet voor een schonere lucht specifiek voor

kinderen U verwijst naar het Schone Lucht Akkoord en dat u daarmee inzet op

gezondheidswinst Daarna volgen enkele vragen over het halen van

luchtkwaliteitsnormen het behalen van de doelen van het Schone Lucht

Akkoord en informatievoorziening naar omwonenden De rest van de vragen

gaan merendeels over Tata Steel en de manierwaarop we in het huidige VTH

stelsel om kunnen gaan met dit bedrijf en de omgeving Deze vragen geven

een goede aanleiding om de verdeling van bevoegdheden goed uit te leggen en

ookom te laten zien dat alle overheidslagen Rijk provincie gemeenten

samenwerken om ieder vanuit zijn rol de situatie in het IJmondgebied te

verbeteren

Pagina 1 van 2
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Deze set Kamervragen hangt nauw samen met de vragen van het lid Van Esch

ookoverde luchtkwaliteit rand Tata Steel nota IENW BSK 2021 159114 en

met de vragen van het lid Bouchallikht over het manifest van longfondsen en

kinder artsen waarvoor u onlangs al conceptantwoorden hebt gekregen
nota IENW BSK 2021 141859 Alle drie de sets vragen hebben ook weer te

maken metde brief die de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en de

burgemeesters en \wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk
Heemskerk en Velsen u op 14 april hebben gestuurd U ontvangt met aparte
nota s nog conceptantwoorden op de vragen van het lid Van Esch en een

conceptbrief ter beantwoording van de brief van de provincie en de

IJmondgemeenten nota IENW BSK 2021 159102

Politieke context

De situatie rond Tata Steel is de laatste tijd actueel door zorgen van

omwonenden acties van het bedrijf zelf de provincie diverse andere

instanties en navenante aandacht in de media en onlangs de aangifte tegen

het bedrijf door enkele stichtingen en individuele bewoners

Hoewel de provincie Noord Holland het bevoegd gezag is wordt er ook steeds

meer naar lenW gekeken voor het nemen van maatregelen In de

beantwoording wordt recht gedaan aan die oproep en uw wens om ook als

Rijk IenW proactief en met de instrumenten die we hebben onafhankelijk
advies van de ILT bij vergunningverlening actieve deelname in de Werkgroep
die EZK met de provincie en IJmondgemeenten rond C02 reductie heeft

ingesteld etc een rol te spelen De provincie vraagt het Rijk hier regelmatig
om

Bijiageti
1 Kamervragen lid Beckerman

2 Concept van een Kamerbrief met beantwoording van de vragen

5 1 2e
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