
 

 

Bijlage bij beantwoording kamervragen Kooksfabrieken : stand 

van zaken vergunningen 

 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Deze informatie is afkomstig van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD 

NZKG is namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning van 

Tata Steel. Hieronder treft u de stand van zaken ten aanzien van de relevante BBT-conclusies en 

ten aanzien van de overige vergunningen voor de Kooks- en Gasfabrieken. 

BBT BREF IJzer en Staal (2012)  

13-
15 

Meet- en controleprogramma 
(monitoring). 

Ontwerpbesluit tot 9 maart 

2023 ter inzage. Dit is de 

laatste in de reeks besluiten 

per werkeenheid, totaal 9 
besluiten.  

42 Verlagen stofemissie brekerij 
Kooksgasfabriek 

Besluit van 4 augustus 2016, 
kenmerk: 60583 

44 Emissiebeperking vulsystemen Herzien ontwerpbesluit heeft 
tot 20 januari 2023 ter inzage 

gelegen. Hiertegen zijn 

zienswijzen ingediend, deze 
zijn wij aan het beoordelen. 

46 Deuremissies Kooksfabrieken Besluit van 21 mei 2013, 
kenmerk: 

90028-150851 en besluit van  

29 oktober 2021, kenmerk: 

10454095 (nader 

aanscherping na getroffen 
maatregelen) 

48 Zwavelgehalte ontzwaveling 
kooksovengas 

Besluit van 16 februari 2017, 
kenmerk: 60624 

49 Emissie stooksystemen kooksfabrieken Ontwerpbesluit van 16 

november 2021, kenmerk: 
60649/5840716. In dit traject 

is advies ILT gevraagd. Tata 

Steel heeft zienswijzen 

ingediend. In dit kader zijn 

gekanaliseerde 
emissiemetingen (27 juni – 1 

juli) en diffuse 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT-conclusies LVIC (relevante besluit): 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn afgelopen jaar onderstaande vergunningen verleend: 

Vergunning Datum besluit 

Zaak 11564737 - OLO-7320105 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - Velsen-Noord - het plaatsen van een koelunit aan de buitenzijde van 
Traforuimte VK210, Kooks- en Gasfabriek 1 

12/12/2022 

Zaak 11204437 - OLO-6949031 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - Velsen-Noord - het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe 
filterinstallatie, fase 2 renovatie kooksbunker KGF2 

30/08/2022 

Zaak 10946489 - OLO-6706719 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - ja - Velsen-Noord - het vervangen van zwavelzuur voorraad / opslagtank 
V-3905 bij Kooks- en Gasfabriek 1 

20/06/2022 

emissiemetingen (week van 
25/8 en 22/8) ingepland. 

Definitief besluit is in mei 

2022 genomen en inmiddels 
in werking getreden.  

50 Verminderen van stofemissies van het 
uitdrukken van cokes 

Revisievergunning van 16 

januari 2007, kenmerk 2007-
00001 

51 Blustorens cokes na kooksoven Besluit van 11 januari 2016, 
kenmerk: 60681 

52 Stofemissie sorteren en verwerken 
cokes 

Besluit van 2 augustus 2016, 
kenmerk: 60688 

58 Toepassen COG als brandstof bij KOFA Besluit van 21 december 
2015, kenmerk: 60636 

BBT BREF/BBT Large Volume Inorganic 
Chemicals – Ammonia, Acids and 
Fertilisers 

 

 Zwavelzuurfabrieken van de 

werkeenheid Kooksfabrieken 
(implementatie BREF LVIC AAF) 

5 

Besluit van 9 november 2021, 
kenmerk: 9616547/1892862 



 

 

Zaak 10932437 - OLO-6551645 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - ja - Velsen-Noord - het plaatsen van een tijdelijke huisvesting bij Kooks- en 
Gasfabriek 2 

13/04/2022 

Zaak 10924420 - OLO-6418647 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - ja - Velsen-Noord - het plaatsen van een 20 ft container aan de 
Grondstoffenweg, ten oosten van Kooks- en Gasfabriek 2 

15/03/2022 

Zaak 10703153 - OLO-6355403 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 

1 - ja - Velsen-Noord - het realiseren van een spuitplaats nabij Kooks en 
Gasfabriek 1 

28/01/2022 

Zaak 10700174 - OLO-6465743 - Tata Steel IJmuiden B.V. - Wenckebachstraat 
1 - ja - Velsen-Noord - het vervangen van een loods bij Kooks en Gasfabriek 2 

09/02/2022 

 

NATUURVERGUNNING 
 

Deze informatie is afkomstig van de omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN is 

namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor de natuurvergunning van Tata Steel. De OD 
NHN heeft laten weten dat voor Tata Steel in 2016 een natuurvergunning is afgegeven voor de gehele 

inrichting in Velsen-Noord. Deze vergunning is in 2022 aangepast als onderdeel van het besluit op het 
intrekkingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB). Voor de kooksfabriek 2 is geen aparte 

natuurvergunning afgegeven. 

 
 
WATERVERGUNNING 

 
Deze informatie is afkomstig van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is namens de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de watervergunning. De watervergunning voor de 

Kooksfabriek 2 is in april 2021 geheel vernieuwd. Daarna is deze vergunning nog meerdere malen 

geactualiseerd in resp. mei 2021, september 2021 en juli 2022 naar aanleiding van proefnemingen ter 

verbetering van het zuiveringsproces en een aanpassing van het koelsysteem. De watervergunning 

voldoet aan de BBT-verplichtingen. 

 


