
A

Actielijn 2 Roadmap

niScope I3b»ti il

2 1 Realiseren eerste tranche

maatregelen en juridisch verankeren
daarvan

2 2 Opstellen ontwerpbesluit
vergunning voor een NOx reducerende

maatregel bij de Pelletfabr1ek25

2 3 Vermijdings en reductieplan voor

ZZS benutten om maatregelen uit

RoadmapH af te dwingen

2 4 Onderzoeken welke maatregelen
kunnen worden getroffen als Roadmap
onvoldoende effect heeft

2 5 Het bestuurlijke overleg tussen het

Rijk en de provincie Noord Holland over

het monitoren van afspraken worden

voortgezet

TSN OD Q2 Q3 2022

OD NZKG advies PM

ILT

OD NZKG advies PM

ILT

5 12e ^ Q2 Q3 2022

ILT PNH OD evt

Sluit aan op

vorige acties A

5 1 2e

EZK

Maandelijks5 1 2e

8
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A

Actielijn 3 Monitoring

IIScope ■Rand

3 1 Advies RIVM over kwantitatieve

waarden voor IJmondgebied

3 2 Herhaling stofdepositie onderzoek

Start adviestraject € PM

Q2 2022

Monsters in mei en €350 000

oktober 2022

Maart2022

Volgend op actie

5 7

Offerte aanvraag

start z s m

^ RIVM5 1 2e

i s m PNH

512e ^ RIVM

i s m PNH

3 3 Uitbreiden luchtmeetnet

3 4 Emissiemetingen Kooks 2

^ PNH

^ OD

5 1 2e

Maatschappelijk
gevoelig

5 1 2e PM

NZKG

3 5 Afweging starten

dagboekonderzoek

3 6 Herijken monitoringsprogramma
i o m bewoners

3 7 Bronnenonderzoek RIVM follow

^ PNH PM5 1 2e

Q1 Q2 2022 lenW wil snelheid1 51 2e ^ PNH

5 1 2e

PNH RIVM

5 1 2e

PNH RIVM

Januari 2022 Niet in extern

PvAup

3 8 Gezondheidsmonitor follow up Tweede kwartaal A gefinancierd Niet in extern
—I

— —

PvA
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A

Actielijn 4 Europese regelgeving

p II ^aiiii

4 1 Er wordt een coalitie gevormd van

ambitieuze lidstaten op het terrein van

de emissienormen

4 2 Het ministerie van lenW zoekt

contact met het Viaams Gewest over de

situatie bij de staalfabriek van

ArcelorMittal in Gent

4 3 Nederland streeft binnen de Benelux

naar afstemming van standpunten

4 4 Er wordt door het ministerie van

lenW input geleverd op de targeted
stakeholder survey voorde LKR

4 5 Aandacht voorTSN tijdens
Informele bijeenkomst In december

5 1 2e

Q1 2021 Eerste contact

gelegd

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

December 21PM

10
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A

Actielijn 5 Nationale regelgeving

IScope

5 1 Inwerkingtreding omgevingswet

5 2 Herz van de Activiteitenregeling
schrap uitz 76 ZZS uit bijiage 12 b

5 3 Verankeren van zo laag mogelijk
vergunnen in lokaal beleid cf SLA

5 4 Analyse aanscherpen regelgeving
ZZS obv ZZS evaluatie Tata is casus

5 5 Analyse aanscherpen regelgeving
VTH obv van Aartsen

5 6 Memo analyse overige
aanscherpingen nationale regelgeving
obv HBJZ memo

5 7 RIVM handreiking cumulatie stoffen

Voortouw BZK

HBJZ i s m PM5 1 2e

5 1 2e

Evaluatie gereed

Tweede kwartaal Bespreken in

team ZZS

5 1 2e 5 1 2e

Eerste kwartaal Basis voor actie5 1 2e

3 1

11
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A

Actielijn 6 Onderzoek waterstofroute

41 m

6 1 Uitvoeren onafhankelijk onderzoek
naar de effecten van de waterstofroute

op milieu en gezondheid

le helft 2022 Data van TSN

Budget nog

onbekend

I s m

omwonenden

TSN en provincie

5 1 2e

i s m CieMer

12
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A

Actielijn 7 Communicatie

p3v I3b»ti il

7 1 De IJmond gemeenten en de

provincie Noord Holland werken aan

een omgevingsoverleg met als doel

dat bewoners bedrijven en overheden

een dialoog voeren over Industrie en

gezondheid in de IJmond

7 2 Vervoigstappen plan van aanpaken
uitkomsten diverse onderzoeken

bijvoorbeeld RIVM GGD OvV worden

gedeeld met omwonenden en media

7 3 De overleggentussen
communicatiemedewerkers van Rijk
provincie Noord Holland en IJmond

gemeenten worden voortgezet

7 4 Burgerbrieven

Tempo ligt achter

op verwachting
lenW

Provincie Z s m

DCO Continue

DCO Continue

secretaris Continue Dichtertegen
program ma aan

organiseren

5 1 2e
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m

Overige PvA acties

Actiehouder Rand

voorwaarden
BijzonderhedenScope Opieveren

8 1 Evalueren van de acties uit dit plan
en de impact op de omgeving

5 1 2e i s m ILT

PNH OD en EZK

eMJV

uitkomsten

stofdepositie
onderzoek II

8 2 Publicatie hoofdlijnennotitie
evaluatie VTH stelsel

8 3 Evaluatie ZZS beleid

8 4 Realiseren beslisinformatie voor een

beleidskader met betrekking tot

gezondheid in de omgeving

5 1 2e Zie 5 5

5 1 2e II ■ Zie 5 4
J

PMPM PM PM

J

14
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m

Overige acties

Actiehouder OpieverenScope Rand

voorwaarden
Bijzonderheden

A Uitwerken terugvalopties bij
onvoldoende resultaat o a sluiten

eenhedenTSN o a obvactie 3 4

i s m ILT

PNH OD en EZK

5 1 2e

rib II ii

B Participatie vergunningentraject
waterstoftransitie

i s m ILT

PNH OD en EZK

5 1 2e

V
5 1 2eC Bijdrage aan capaciteitsclaim

PNH OD

i s m ILT

PNH OD en EZK

Ligt ook in

stuurgroep

5 1 2e

projectsecretaris

D Opvoiging aanbevelingen uit

rapporten rondom casus Tata Steei

15
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Omgevingsreiligheid
Milieurisico s

Cluster E

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

6 1 2e @minienw nlmemo Ontwikkeling programma milieuproblematiek TSN

Datum

14 december 2021

Aanleiding
— Op 1 december is het plan van aanpakTatasteel en de bijbehorende

Kamerbrief aan de Kamer gestuurd
— Vervolgens zijn en ik aan de slag gegaan met de vertaling van het

externe PvA naar een intern programmaplan
— Bijgevoegd treffen jullie hiervoor de eerste versie In deze memo staan een

aantal bespreekpunten

Bespreekpunten
1 We stellen voorom anticiperend op extra politieke maatschappelijke druk

en of voor een situatie met tegenvallende resultaten uit de nieuwe

depositieonderzoeken te verkennen ivelke maatregelen kunnen worden

genomen om de emissies verder sneller terug te brengen Daaronder vallen

meer onorthodoxe maatregelen die ook andere actuele beleidskiwesties

verder kunnen helpen Dat behoeft uiteraard de nodige discretie

Bespreekpunt zijn de onderzoeksrichtingen
2 Op termijn zal een nog te vomnen projectorganisatie voor de vergunningen

t b v de waterstofroute opstarten waarschijnlijk gecodrdineerd door de

provincie Noord Holland^ RWS moet hierin meedraaien i v m de

watervergunningen Bespreekpunt is welke rol lenW kan en wil nemen in

deze activiteiten

3 Op een aantal punten hebben wil lenW meer snelheid zien dan de regionale
overheden bv monitoring omgevingsoverleg Bespreekpunt is de manier

waarop we dit bij onze partners kunnen adresseren

4 Er zijn een aantal acties nog niet belegd waaronder de brede actie rondom

gezondheid in de omgeving 8 4 Vraag is waar die wordt belegd
5 Er zijn een aantal acties waarvoor budget nodig is onderzoeken RIVM en

CieMer circa 500 700 k€ Dit zit vermoedelijk nog niet in de DGMI

begroting Bespreekpunt is hoe we de benodigde middelen claimen

Ve rvolg
— Op basis van jullie inbreng maken we een volgende versie van het plan
— Dat kunnen we medio januari op MT niveau bespreken met 5 1 2e en

5 1 2e

L I
5 1 2e
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
Milieurisico s

CIjster E

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2evers ag
iminienw nl

Datum

3 december2021

Overleg overheden omwonenden inzake

milieuproblematiek Tatasteel

Dinsdag 30 november 2021 17 15 18 45

Webex

Omwonenden belanghebbenden
Ministerie van lenW

Provincie Noord Holland

Ministerie van EZK

OmgevingsdienstOD NZKG

Gemeente Velsen

Gespreksleider

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vengaderplaats

Deelnemers

Verslag van de bijeenkomst

Het overleg begint met een korte voorstelronde waarbij iedereen zijn of haar

verwachtingen uitspreekt

Vervolgens wordt het plan van aanpak van het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat I W dat in samenspraak met de provincie Noord Holiand is

opgesteld toegelicht aan de hand van bijgevoegde presentatie

Een belanghebbende vraagt naar de toepassing van Best Beschikbare

Technieken BBT

De OD NZKG legt uit hoe de toepassing van BBT s verloopt Dit betreft

Europese wetgeving die voorschrijven hoe toepassing verloopt Dat houdt niet

automatisch in dat iedere fabriek ten alle tijden de nieuwste technieken toe

meet passen Aanvullend wordt door de OD NZKG op basis van het Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS traject gekeken of maatregelen ter reductie ZZS

kosteneffectief zijn en langsdie weg verplicht gesteld kunnen worden Dat

zijn niet zo zeer BBT s maar het effect is wel minder emissies

Een omwonende vraagt zicht af ofde overheid enkel vriendelijk vraagt of

Tata Steel minder wil uitstoten En verderdathet opvaltdat de overheid voor
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schonergaat en niet voorschoon Deomgeving moetgeduld hebben terwiji

de lucht ongezond is In Azie heb je al staalfabrieken met 0 emissie

lenW herhaalt kort enkele punten uit het plan van aanpak Hier zitten ook

elementen in met een verplicht karakter En geeftaan dat er altijd wel enige

overlasVuitstoot zijn bij Industrie

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Datum

3 december 2021

Een aantal omwonenden vragen waarom de overheid niet zoais bij de

kolenfabriek in Rotterdam de Kooksfabriek 2 wordt afgekochten daarmee

eerderdicht gaat Er wordt door Tata Steel zelfs gezegd dat het eerst nog

erger kan worden voor het beter wordt in de IJmond nieuwsbericht provincie
Noord Holland n a v Roland Berger rapport 23 november 2021 Kooks

wordt nu ook door Tata Steel geexporteerd Kan export van Kooks worden

gestopt

EZK geeft aan de vragen en de vergelijking te begrijpen Belangrijk punt in

overheidsbeleid is dat maatregelen afkoop er niet toe moet leiden dat

problemen daarmee naarandere landen wordt verplaatst eerder sluiten van

een Kooksfabriek leidt elders tot productie En er is wel staal nodig in de

wereld De 0 emissie voorbeelden in het buitenland zijn heel kleinschalig
en of betreffen een klein onderdeel van het gehele productieproces Dit laat

onverlet dat het hier beter en schoner moet worden Voor EZK is duurzaam

niet enkel C02 maar de gehele emissie Export van Kooks niet bij EZK

bekend

EZK geeft een toelichting op de DRI route van Tata Steel aan de hand van het

Roland Berger rapport met de randvoorwaarden die Roland Berger daar over

weergeeft EZK is blij met rapport Dit is een belangrijke stap voor een

duurzamer in brede zin Tata Steel EZK benadrukthet belang van snelle

vergunningverlening dit ligt op het kritieke tijdpad Daar is veel voor nodig
dat geldt overigens overal in Nederland Op allerlei plekken is menskracht en

regie nodig

Een omwonende geeft aan het de omgekeerde wereld te vinden Tata Steel

zegt wat het wil gaan doen en er zijn geen deadlines Kun je zo een fabriek

niet gewoon sluiten en dan Tata Steel uitdagen met nieuwe

fabrieken oplossingen te komen Andere omwonenden geven aan dat het

gaat over innovatie op de lange termijn Wat gebeurt er nu En wat is er

mogelijkin subsidievoorwaarden qua gezondheid

EZK geeft aan het over het eindpunt wel eens te zijn Het gaat over het

tijd pad er naartoe In de subsidievoorwaarden voor verduurzaming zitten

nu geen specifieke eisen voor gezondheid Echter ledere nieuwe installatie

moet natuurlijk wel aan de milieu vergunning eisen voldoen En met de C02

heffing is er een stevige stok achter de deur om schone duurzame

technieken te stimuleren en fossiele technieken te beeindigen C02 heffing
wordt heel duur anders ook voorTata Steel Dat stimuleert afbouw fossiel

en veel luchtverontreiniging is onlosmakelijk verbonden met fossiel

kolen Kooks maar ook gas C02 heffing helpt dus ook voor schonere lucht

De OD NZKG geeft aan op de kortere termijn de vergunning aan te scherpen

op allerlei manieren De OD werkt aan minimalisatie van ZZS kijkt wat er

afdwingbaar is van de Roadmap
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Omwonenden vragen hoe de monitoring eruit ziet is dat van Tata Steel of

vanuit de overheden In verlengde over geur Is de reductie straks nu 40

Roiand Berger rapport of 85 Roadmap

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Voorde provincie Noord Hoiland en de OD NZKG zijn de onderdelen

aanscherpen vergunning vastleggen Roadmap en monitoring van belang
Deze onderwerpen zijn aan de orde geweest Over monitoring Tata Steei

meet en monitort zeif veei daar zijn zij ook toe verplicht Tata Steel zal dus

zelf moeten monitoren en voortgang weergeven over de Roadmap

Vervolgens is het aan de overheden om te kijken wat daar bij en naast wordt

gedaan om dat te controleren valideren Vanuit de overheid wordt al toezicht

gehouden op het meten en monitoren om te controleren of dat goed gebeurt
Verder zijn er nu al verschillende acties geformuleerd om onafhankelijk te

toetsen of de leefomgeving echt schoner wordt Het 2X herhalen van het

stofdepositie onderzoeken uitbreiden van een luchtmeetnetstation zijn daar

goede voorbeelden van De komende maanden wordt verder beoordeeld wat

er nog meer nodig is op het gebied van monitoring

Datum

3 december 2021

De provincie zal bij Tata Steel navragen hoe het zit met de 40 en 85

geurreductie

Beantwoording van de vragen uit de chat

maken jullie een verslag krijgen we de presentatie later gemaild

Ja

Wat is leidend bij het gezonder maken de standaard normen of de best

pactice

Toepassing BBT s kent een Europees wettelijk kader met bandbreedtes Dat

schrijft voorwat er op basis BBT s geeist kan en mag worden BBT s betekenen

niet dat ten alle tijden de nieuwste en beste technieken in werking moeten zijn
De BBT s bieden ook ruimte aan oudere installaties

Kunnen Jullie bij de verschillende acties lets zeggen over tijdslijnen

Waar mogelijk is dat aangeven in het plan van aanpak

https www ri1ksoverheid nl documenten rapporten 2021 12 01 plan van

aanpak tata steel

Extra meetpunt in de zuid oost hoek is wenselijk dit is nu een zwarte viek

Op dit moment kunnen we dit niet inhoudelijk te beantwoorden Deze vraag

wordt meegenomen bij een volgende evaluatie van het luchtmeetnet

En ik mis in deze lijsthet toepassen van de oude ofnieuwe WHO normering
luchtkwaliteit

Op deze vraag komen we lenW nog terug

Is dat filter Pellet load
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Ja bedoeld is het filter bij de Pelletfabriek voor ZZS stof Dat onderdeel wil Tata

Steel eerder realiseren Dus de installatie voor de DeNOx

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

De uitgangspunten van de TS Roadmap zijn ons nietbekend waarvan

precies Datum

3 december 2021

Het gaatom 70 loodreductie op de gehele site ten opzichte van 2019 Voor

PAK s gaat het om een reductie van bijna 50 op de gehele site ten opzichte
van 2019 De overige onderdelen zijn in de Roadmapd benoemd

Tata verwacht wat betekent dat dat Tata dit VERWACHTklinkt echt vaag

lENW

Waar maatregelen of nieuwe fabrieken van de waterstofroute niet met een

wettelijke termijn afdwingbaar zijn betreft het in overleg vaak verwachtingen van

planningen De algehele omschakeling naar waterstof is van veel factoren

afhankelijk Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van waterstof elektra en

vergunningen processen Dergelijke externen factoren ontvouwen zich in de loop

van de tijd er wordt daarom gesproken over verwachtingen Verwachtingen zijn
dan de bestmogelijke inschatting die op dit moment kan worden gemaakt

In Rotterdam steekt de overheidzijn nek uit Onyx waarom hier niet

Het sluiten van een kolencentrale is niet te vergelijken met het sluiten van een

deelvan een productieproces bij Tata Steel in IJmulden Voor kolencentrales

geldt dat we vanaf 2030 een verbod hebben ingesteld De uitkoop van Onyx loopt

op dat verbod vooruit Voor het maken van staal geldt geen verbod het moet

alleen wel binnen de afgegeven milieuvergunning plaatsvinden

kooksexport is terug te vinden in de exportstatistiek NL was tot voorkort

16e in de wereld qua cokesexport wij kunnen u een kopietje toezenden van

de stadsdek en wat betreft export van het probleem dat siaat nergens op Er

is overcapaciteit in de staalmarkt zie et mckinsey rapporthierover Er wordt

alleen overschot van kooks geexporteerd

EZK heeftgeen zicht op het exporteren van cokes en geeft aan zich niet te

kunnen voorstellen dat cokes geproduceerd wordt met als doel te exporteren

EZK zal dit nog navragen bij Tata Steel

En de helftvan de staalcapaciteit is van de laatste twintig Jaar het betreft

dus nieuwe fabreiken die veeeeelschoner produceren dan Tata Zeifs alszij
met de hoogoventechniek werken Tata hoorttot de veerdg procent
vervuitende hoogoven bedrijven

Het is in beginsel zo dat nieuwe Installatles Inderdaad schoner zo dan oudere

installaties Dit zie je bijvoorbeeld ook bij auto s Het is daarom zaak op korte

termijn binnen de grenzen van de huidige techniek installaties maatregelen te

nemen om de emissie terug te dringen Nog grotere gezondheidswinst ontstaat

bij de overgang naar waterstof dat ligt dus verderin de tijd Volgens Worldsteel

behoort Tata Steel in IJmuiden binnen de staalsector wereldwijd tot de 10

laagste CO2 uitstoters
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@IENW tav LOOD Begrijp ik goed dat de maatregelen bij de Pellet de

grootste loodultstoter en ook fijnstof en NOX eind 2023 zijn toegezegd
Betekent dit dat dit wordt geborgd in de vergunning dwz naar beneden

aangepast Betekent dit ook dat dit niet intern of extern gesaldeerd kan

warden zodat bet toch weer ongezonder wordt Zijn ersancdes alsTata dit

niet nakomt

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Datum

3 december 2021

Tata Steel wil die maatregel inderdaad eind 2023 gereaiiseerd hebben Hoe dit

precies in de vergunning wordt opgenomen qua afdwingbare termijnen is op dit

moment nog niet te zeggen Dat hangt er vanaf of het op basis van het ZZS

traject juridisch is af te dwingen De onderiiggende BBT heeft formeel enkei

betrekking op de achteriiggende DeNOx

En wat het recyclen betreft Nederland is het ENIGE land in de EU dat geen

staal uitschroot maakt In de meerdan honderdjaar dat Tata bestaat is geen

inzet geweest am gebruikt staal te recyclen tot nieuw staal In de is dit 70

procent Metis de snelste manierom schonerte produceren EN de

cokesfabrieken te sluiten

EZK zai dit navragen bij TSN en komt later met een reactie

Met het overstappen op deze route spaartTata 300 mio of meeruit Dat was

het bedrijf anders kwijt aan aanpassingen ivm co2 afvang voorTata is dit

een geweldige uitkomst

EZK kentde exacte bedragen niet dat is bedrijfsvertrouweiijke informatie Kosten

voor C02 afvang zuiien er niet of minder zijn Daar kan niet uit worden

geconcludeerd dat het per saldo geid opievert voorTata Steei Er is momenteel

bijvoorbeeld nog heiemaal geen subsidie Instrumentarlum voor waterstof om

een dergelijke vergelijking te maken

Wat zijn de randvoorwaarden concreet

Zie hiervoorde Kamerbrief van EZK

fhttps www riiksoverheid nl mini5terie5 ministerie van economi5che zaken en

kiimaat documenten kamerstukken 2021 12 01 kamerbrief over verduurzamina

tata steei nederland Dit wordt de komende tijd in steeds verder detail

uitgewerkt

Eerste Jaren met gas en die fase zai nog lang duren

Op dit moment is het niet met zekerheid te zeggen dat de DRI eerstop gas zai

starten Tata Steei kijkt ook nadrukkelijk naar mogeiijkheden om gelijk met

waterstof te beginnen Het is echter niet uitgesloten dat eersteen fase met gas

i p v waterstof zai zijn

Hoe worden de knelpunten bij vergunningverlening aangepakt

Hier wordt door de verschillende overheden naar gekeken Dit kan bijvoorbeeid

gaan over extra capaciteit of versneiien van procedures

De infrastructuur de mensen dieje daarvoornodig hebt zijn erniet

Tienduizenden technische vacatures Dat zijn mensen die bij Tata werken
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Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat projecten vertraging opiopen of geen

doorgang kunnen vinden als gevolg van een mogelijk tekort aan personeel

het gaat niet over het sluiten van een fabriek het gaat over voorwaarden

stellen aan mogelijke subsidies gaat dat gebeuren
Datum

3 december 2021

Net zoals bij CCS zal ook voor de DRI route Tata Steel de benodigde

milieuvergunningen moeten aanvragen Hierbij wordt door het bevoegd gezag

gekeken naar de effecten van de nieuwe installaties op de emissies maar ook

naarde effecten op externe veiligheid en geluid

de overheid is voornemens om tata te ondersteunen om te vergroenen kan

EZK toezeggen dat er harde eisen voorwaarden worden gesteld aan deze

subsidie bijv cokes fabriek sluiten een subsidie is de enige mogelijkheid om

harde eisen te stellen

Met de implementatie van de DRI route zullen de fabrieken installaties die nu

voor schadelijke emissies zorgen naar verwachting grotendeeis verdwijnen zie

het rapport van Roland Berger Het ministerie van lenW voert hier nog een

onafhankelijk onderzoek op uit zie actielijn 6 uit het pian van aanpak

Suggestie voor EZK mbt maatwerk kijk es naar HIsarna Al decennia

subsidie zitgeen schot in De techniek Midrex bestaat aliang Het is

vervuilend En het is een verdienmodel voor Tata hiermee worden zeventig
dacht ik salarissen van betaaid en er wordt toch nog zesbgduizend ton

staal gemaakt In deze tijd van hoge prijzen mooi meegepikt Het verhaat

over Zink daarzou het nog voor nodig zijn is bedachtals cover up voor deze

mislukte subsidie dit mislukte project

Ai eentijdje terug heeftTata bekendgemaaktdat een vervoig opde proeffabriek
in IJmuiden zijnde een demonstatiefabriek van Hisarna in India gebouwd zal

worden

Hoe laat wie zien ofde maatregelen effect hebben

Tata Steel meet en monitort zelf veel daar zijn zij ook toe verplicht Tata Steel

zal dus zelf moeten monitoren en voortgang weergeven over de Roadmap

Vervolgens is het aan de overheden om te kijken wat daar bij en naast wordt

gedaan om dat te controleren valideren Vanuit de overheid wordt al toezicht

gehouden op het meten en monitoren om te controleren of dat goed gebeurt
Verder zijn er nu al verschillende acties geformuleerd om onafhankelijk te toetsen

of de leefomgeving echt schoner wordt Het 2X herhalen van het stofdepositie
onderzoek en uitbreiden van een luchtmeetnetstation zijn daar goede

voorbeelden van De komende maanden wordt verder beoordeeld water nog

meer nodig is op het gebied van monitoring

En hoe definieren we geur Is dat op basis van klachten

Geur is gedefinieerd in het provinciaal geurbeleid te downloaden via

httPs www noord

holland nl Onderwerpen Gezonde leefomaevinq Milieu Geur Beleidsdocumenten

BeleidsreQel beoordelinQ oeurhinder inrichtinoen orovincie Noord Holland
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Meer informatie hieroveris ookte vinden op de website van Infomil

https www infomil nl onderwerpen lucht water lucht Qeur handleidinQ Qeur

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Natuurlijk NOG MEER ONDERZOEK Ik heb bier 45 cm rapporten liggen

Datum

3 december 2021Goed monitoren gaat gepaard met onderzoek doen bijvoorbeeld met

stofdepositie metingen Dat is de enige manier om verbeteringen objectief vast te

stellen Dit wordt gedaan naast het aanscherpen van de vergunning uitvoeren

Roadmapd door Tata Steel etc

de brief die naarde TK gaat krijgen wij die zometeen in de mail

Deze gaat eerst naar de Tweede Kamer De brief is te downloaden via

https www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2021 12 01 plan van

aanpak milieu en aezondheidssituatie rondom tata steel nederland
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Plan van aanpak voor het

beperkenvande
uchtverontreinigende
emissie

■
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Doelstelling

Hetdoelvanhetplanisomde
gezondheidsrisico s in de IJmondregio
versneld te verminderen

Het plan bevat een aanta acties dieals

resultaat hebben datTata Steel

Nederland haarfabrieken en

productieprocessen moetaanpassen

Daardoorgaatde luchtverontreinigende
uitstoot sneller en significant omiaag en

wordt de leefomgeving in de regio
IJmond gezondervoorde inwoners

Acties en

maatregelen
overheid

Reductieemissie

\̂
Aanpassen ^

installaties
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Aanpak en werkwijze

Samenwerking metgemeenten
Drovincies en de OD NZKG om de

opende acties te versnellen en een

aantal nieuwe acties op starten

Aansluiten op de bestaande afspraken
en regels dat leidt het snelst tot

merkbaarresultaat

Er moetvoldoende verbetering
merkbaar zijn Bind 2022 voeren we

een evaluatie uit

^1
\
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Acties

1 Vergunningen

Aanscherpen doorPNH ODNZKGmet

adviesILT

RIVM normeertZZS waarden

2 Verankeren Roadmap

Versnellen enverankeren maatregelen

Snellere reductie lood en PAK stoffen

Monitorenen meten

zxherhalingdepositieonderzoek

Aantaluitbreidingenop
monitoringsprogramma

4 Europese emissienormen

Inzet op strenger bronbeleid en strakkere

normen voor luchtkwaliteit

5 IMationale regelgeving

Overzicht huidige instrumenten SLA ZZ5

mogelijkaanscherpingenn a v evaluaties

in 2022

6 Onderzoek effecten waterstofroute

Communicatie

3

7

4
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Tijdspad

Aantal acties al uitgevoerd

Toezeggingversnellen Roadmap

Besluit Tata Steel over waterstofroute

Aanscherpen vergunning Kooksfabriek en

geurbesluiten

Afspraken over uitbreiding monitoring

Belangrijkste geplande acties

Tata Steel

■ Realisatie maatregelen o b v Roadmap
■ Doorvoerenwijzigingenagvaangescherpte

vergunningen
■ UitvoerenreductieprogrammaZZS

Monitoring
■ Evaluatieeind 2022 o b v nieuw

stofdepositieonderzoek

Onderzoeknaareffecten waterstofroute

Aanpassen Inter nationale regelgeving

2021 2022 2023 CM

Aanscherpen vergunningen

Vastleggen en monitorer Roadmap

Wonfcorenen meten

Aanscherpen Europese emtssienormen

Mogelijkheden nationale regelgeving

Onderzoek effecten waterstofroute

Communicatie

Evaluatie

5
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A]gTdiEll£]I^TtKERNTEAM TATA STEEL t op 9 d

Onderwerp
^9aHd «fn £H 4r nieuwe invoer in rood] Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

Motie Thijssen cs plan van aanpak om onacceptabele gezondheidsrisico s te voorkomen

NB stast op naam

Motie Thijssen is

voldaan
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e neemt actielijn 6 waartotdatfunctie 5 i 2e weer is Ingevuld 5 1 2e ungeertals
achtervang

5 1 2e9 12 2021 Vervanging
5 1 2e

5 1 26

Rondje langs de actielijn
houdens

5 1 2e en 5 1 2e gaan rondje langs alle actlelijntrekkers om intern plan van aanpak te maken tot

moment afronden 2 depositie onderzoeken Er zijn 3 aanvullende acties

Vraag Is waar actie vertalen lessen naar breed mllieubeleidskader binnen DGMI gaat landen

Vraag Is of wij al gaan voorberelden om tegenvallende resultaten uTt deposltle onderzoeken

Vraag Is hoe wij het beste kunnen aanhaken bij de opzet van een RCR PCR [RIjks of Provinclale

Codrdinatie Regeling Tvm vergunningentraject TSN naar DRI

2 12 2021 24 125 1 26

Voorberelden CD Op 15 december liggen de stukken van 1 december voor in procedurevergadering TK waarschijnlijk
CD na de Kerst in januari Obv HoofddossTer CD 9 September

2 12 2021 Start na 15 125 1 2e

Kenstvakanties graag doorgeven aan 5 1 2eVakantieplanning leden

Kemteam

Allen18 11 2021 1 12

Onduidelijkheid wegnemen bij OD over mate van IBT dat ILT momenteel toepast NB IBT van ILT is

altljd gericht op provincies niet op OD s 5 1 2egaat 7 december weer op bezoek In de regio

18 11 2021 IBT 5 1 26 1 12

18 11 2021 Medla analyse 5 1 2e Het tweewekelljkse media overzTcht graag op de woensdag verspreiden zodat het op de agenda kan

worden meegenomen Graag verlengen tot aankomende commissle debat Wla Iheeft toezegglng

gekregen dat medla analyse tot elnd januari geleverd blljft worden

31 1 2022

Deze factsheet is opgesteld met hulp van 5 1 2e 5 1 2eei 5 1 2e Allen graag opmerkingen en

suggesties doorgeven aan 5 1 2e 5 1 2e en 5 1 2e oekljken samen de relatle met het

communicatle en partlclpatleplan mbt de beschrijving van rollen en bevoegdheden van de overlge
stakeholders 5 1 2e rondt deze af tbv mogelijk CD

5 1 2eFactsheet rollen en

bevoegdheden

4 11 2021 24 12

TijdITjn 5 1 26 Deze tijdITjn is opgesteld om een overzicht te hebben van relevante gebeurtenlssen Rond Tata Steel

De vraag aan allpn nm nog ontbrekende nota s rapporten en gebeurtenlssen toe te voegen of door

te geven aan 5 1 2e 5 1 26 rondt deze af tbv mogelijk CD

25 10 gewenst is om een CM archlef voor Tata Steel aan te houden Check op toegankelijkheid voor

iedereen en check structuur 5 1 2e doet voorstel over correct gebruik Ivm openbaarheid De CM

structuur zal binnenkort worden aangepast

4 11 2021 24 12

CM archief25 10 2021 24 12
5 1 2e

Plan van Aanpak intern 5 1 2e 7 lijnen met acties om 2 wekelijks te bespreken met Stas

25 10 Korte termijn en lange termljn acties uit elkaar halen

Moeder vensTe van het document maken dat ook extern gedeeld kan worden

5 1 26 3n 5 1 2e doen een laatste slag op het interne PVA

Erzal een ppt versle worden gemaakt

4 10 2021 24 12

Fiche Tata Steel beleidsrijke
begroting

5 1 2e checkt stand van zaken

Fiches die EZK heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep
Fiches zIjn geWOBt en worden dus openbaar

Blijft nog even

staan

31 5 2021
5 1 2e

1
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Deelactles per actielljn

Datum actie op de

lijst
Onderwerp Trekker s Stand van zaken Deadline

Actielljn 1

Aanscherpen huidige vergunning

Motiev d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen intevoeren [NB
staat in Delphi op naam 5 1 2e maar past het beste bij actielijn 1

Eris een mail binnengekregen met een aankondiging van een handhavingsverzoek

ILT AK

Handhavingsverzoek 5 1 2e

Actielijn 2

Volgen versnelling RoadmapH

Motie Thijsen cs omzetten roadmap plus in juridisch afrekenbare doelen NB staat op
naam

ILT AK

5 1 2e en 5 1 2e

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma
NB staat op naam

Overleg en voorbereidingen over de 2 vervoigmetingen van het depositieonderzoek zijn
opgestart

OenM WvL

5 1 2e

vervoigmetingen
depositieonderzoek

5 1 2e

ILT wordt betrokken bij voorbereidingen tbv monitoren voortgang RoadmapRoadmap
5 1 26

Waarden vaststellen Om kwantitatieve waarden te kunnen stellen bij mate van voldoende vermindering
gezondheidsrisico s zal worden aangesloten bij het generieke onderzoek naar cumulatie van

stoffen

5 1 2e

Betrekken DP bij proces van de Provincie Noord Holland om in overleg met omwonenden het

monitoringsprogramma te herijken

Herij ken

monitoringsprogramma
met bewoners

5 1 2e

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

5 1 2eMilieuraad reach up Stas wil casus Tata Steel aangrijpen om andere lldstaten uit te dagen de RIE verder aan te

scherpen

17 18 19

december

Actielijn 5

Nieuwe mogelijkheden instrumenten

Motie Boucke cs juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te

verbeteren NB staat op naam EZK vanuit lenW 5 1 2e en 5 1 2e betrokken

Motie Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs voortaan meewegen bij
vergunningverlening NB staat op naam

HBJZ LM

5 1 2e

HBJZ zal mogelijkheden uit notitie verder bekijken met OenM De input uit venschillende

evaluaties zal worden meegenomen

Vervolg op HBJZ

notitie

5 1 2e

2
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Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

Motie Hagen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid van scenario s NB stsat

op naam

DLCE MvZ

S 1 2e

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

Evaluate met gesprek
omwonenden

Samen met DP lessne trekken

3
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Uitgevoerde en afgevoerde acties afspraken

Brief aan de Kamer waarin

a He moties uit CD worden

meegenomen

overkoepelend

Overzicht van plan van aanpak en actlelijnen binnen lenW richting Tata n a v motie communiceren

aan de TK

25 10 relatie met PNH strakduiden in pva

VTH Tata benoemen als belangrijke casus leerpunten meenemen In traject vervolg commissie van

Aartsen

5 1 2e doet tekstvoorstel voor ad 1 bulletpunt 2 hoe casus Tata mee te nemen In breder beleid

luchtkwaliteit gezondheid
EZK wel meeondertekenen opleg kamerbrief met overzicht moties Ambtelljk afstemmen met EZK

over lenW pva

uitgevoerd13 9 2021

5 1 2e

Reactie op Tatabrief maken 25 10 Reactie zijn binnen gekomen concept brief gaat mee in dossier Stas voor bespreklng 28 10

Van te voren brief bij Tata sonderen en lets overtiming gesprek toevoegen Contact Tata overdragen
van 5 1 2e naar 5 1 2e Er is een digitale uitnodiging [zonder nadere toelichting gekomen van

Tata om lx per maand te overleggen

Afstemmen over beantwoording vragen I 5 1 2e tussen 5 1 2e 5 5 1 2e

uitgevoerd18 10 2021

5 1 2e

en
5 1 2e

Beantwoording vragen5 1 2e

5 1 2e
uitgevoerd18 11 2021

5 1 2e

18 11 2021 Gesprek omwonenden Kijken naar de delegatle voor gesprek met omwonenden Wens Is om niet met meer ambtenaren dan

omwonenden aan tafel te zitten Indlen gewenst kan 5 1 2e namens ILT aanslulten Er voIgt
nog een verslag

uitgevoerd5 1 26

Volgende week dinsdag wordt de 100 vensie gemaakt Graag nu laatste review ronde uiterlijk
vrijdag reactie op tekst Waar mogelijk einddata koppelen aan geplande acties

uitgevoerd18 11 2021 80 versie pva TK
5 1 26

Input TK brief en PVA Zijn zoekend hoe het verhaal in te steken bijvoorbeeld blik op Tata of Umond

Samen met RWS en ILT wordt gewerkt aan 1 gezamenlijk verhaal

Kennismaking is geweest tussen woordvoerders PNH en lenW Erls gesproken over het instellen van

een omgevingsmanager
5 1 2e voegt toe dat insteek vanult reglo beter past bij rol die lenW heeft over meer algemene kadens

itt Individuele bedrijven We zullen dit dinsdag gezamenlijk doordenken en spreken

uitgevoerd4 11 2021 5 1 26

Onderzoek Berger

actielijn 6

Gesprek Roland Berger is geweest doel eind okt het eind rapport
Over 1 week komt Berger met onderzoeksresultaten

25 10 Onderzoek Roland Berger komt pas in november Zit 00k bedrijfsgevoelige informatie in

maakt publicatie lastig Komt wellicht een publieksvensie

uitgevoerd6 9 2021
5 1 26

4 11 2021 Input TK brief en PVA

actielijn 5

Er is een schema opgesteld met 11 mogelljkheden deze is besproken met ILT Er is scherp aan de

wind gezocht naartheoretische mogelljkheden Advies Landsadvocaat is ook opgevraagd Vanuit

beleid zijn deze scherpe opties niet per direct allemaal gedragen
Op verzoek van Stas is nu document met 2 3 voorkeunsopties in de maak

Vraag 5 l 2e is erook advies aan de OD gevraagd
In TK brief wlllen we waanschijnlljk vooral het proces aangeven en zullen we waanschijnlijk nog niet

uitgevoerd5 1 26

4
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zover zijn dat er al gerichte keuzes zijn gemaakt

5 1 2eInput TK brlef en PVA

actlelijn 4

Tata is slechts een bedrijf Internationaal werkt regulering via algemene kadens REI

Luchtkwaliteltsrichtlijn ZZS Issues uit NL worden In de EU aan de orde gesteld 5 1 2e heeft de

context geschetst In het format Deze brief betekent weer een stapje aanscherping van het NL

standpunt In EU Er zijn diverse acties te benoemen wat Stas In EU heeft gedaan wat brulklbaar Is en

gerelateerd Is aan zaakTata

ultgevoerd4 11 2021

Input TK brief en PVA

actlelijn 3

I stuk is aangeleverd Wouter wacht nog op input PNH Vraag is het PVA van de Provincie als

bevoegd gezag of van lenW vanuit regierol Vraagt om scherpe en genuanceerde formulering 5 1 2e

mailt vragen en opmerkingen aan 5 1 2e

Details per aktielijn is prettig voor achtergrondkennis in TK brief gaan we waarachijnlijk een
abstractieniveau hoger zitten Wat wil lenW en PNH bereiken met meten en monitoren hoe gaan wij
te werk

Voor volgende week is er een uitnodiging PNH om door te praten over meten en monitoren van de

Roadmap plus

Ultgevoerd4 11 2021
5 1 2e

ILT stemt met PNH teksten af 5 1 2e stemt af met

mate van detailniveau Ultdaging is dat lenW regie moet voeren over hetgeen de Provincie moet gaan
dooen

Input TK brief en PVA

actlelijn 1

5 1 2e Het is nog schakelen met PNH over ultgevoerd4 11 2021 5 1 26

De stand van zaken rond deze Actlelijn Is beschreven In de nota van 22 oktober die naar u Is

gezonden door de Inspecteur generaal van de ILT ILT 2021 60033 5 1 2e deelt ILT nota aan Stas

ter info

ultgevoerd25 10 2021 Nota voortgang actlelijn 1 5 1 26
2

Dossier Stas tbv 2 wekelijks
overleg

25 10 voonstel opiegnota om ad 1 geen open vragen formuleren en dus concreet voorstel per punt
toe te voegen

Stand van zaken actielijnen 5 1 2e heeft input ontvangen en zal e e a samenvoegen

5 1 2e vervangt5 1 2e strakke agenda maken houden

5 1 2e deelt ILT nota aan Stas ter Info

Ultgevoerd25 10 2021
5 1 2e

5 1 26Wekelijks overleg kernteam

Tata Steel

25 10 om de week inplannen van een klein met alleen de actielijn trekkers en een groot overleg
met alle teamleden

ultgevoerd25 10 2021

Planning hei mld dag 25 10 balans opmaken kortetermijn en lange termijn actielijnen mIddag deel niet hele dag
Koppelen aan activlteit en borrel eten

ultgevoerd25 10 2021 5 1 26

5 1 26Actualisatle Mia Vamll lijst HBJZ en DLCE checken nieuwe Mia Vamil wachten op reactie van stas op nota

25 10 Voorstel Is gedaan om grens voor mllleu investeringen op te hogen van M€25 naar M€50 De

MIA VAMIL lijst en alle wijzigingen wordt elk jaar op 31 12 door de Staatssecretaris vastgesteld

4 10 2021 Loopt
Ander dossier

Naar analogle van Betonakkoord Vroegtljdig meedenken Is goed plan 5 1 2e geeft zaken meeStaalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal ^

verzoek aan RWS om deel te

nemen

uitgevoerd20 9 2021
5 1 26

Reactie PNH op brief lenW

inclusief wens Stas

Brief PNH is aankondiging rapport RIVM van vorige week Brief moet beantwoord worden

Stas wil brief aan PNH sturen waarin staat wat wij van hen verwachten inclusief motles

5 1 26 en 5 1 2e maken opzet en zetten vragen uit

25 10 Brief aan PNH gaat deze week uit zit nu in de lijn Concept brief is vorige week door 5 1 2e

met
“

uitgevoerd6 9 2021
5 1 26

PNH afgestemd5 1 26

5
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Allen

Datum I 5 1 2e

5 1 26

Optles aandragen voor uitje In oktober bij 5 1 2e

25 10 het wordt plan 5 1 2een blijft voorlopig nog een verrassing
Datum koppelen aan hei middag

uitgevoerd30 8 2021

BRW

5 1 26
Werkgroep Doorlopend9 6 2021

5 1 26 doet voonstel voor interdepartementaal project Doorlopend16 6 2021 Stuurgroep 5 1 26

6
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DGMI[ 5 1 2e

ASA

To 5 1 2e

S 1 2e

Thur 12 16 2021 7 01 19 PM

@minienw nl]
From

Sent

Subject FW vraag over onderzoek Tata

Thur 12 16 2021 7 01 00 PMReceived

Ha 5 1 2e

Zie hieronder de datumvoorstellen die de Cie Mer had gedaan voor het eerste overleg Ik heb telefonisch toegelicht dat ik door

omstandigheden even niet werkte en dat ik het dossier ging overdragen aan een collega Je kunt dus even contact opnemen met

5 1 2e

De rest van de info staat in CM

Joe Fijne avond

5 1 2e

om een afspraak te plannen

5 1 2e @eia nl

Verzonden donderdag 2 december 2021 13 13

Aan

5 1 2e

Van 5 1 2e

5 1 2a @minienw nl

@minienw nl Projecten Commissie mer 5 1 2a @commissiemer nl

CC 5 1 2e c 5 1 2a @eia nl

Onderwerp vraag over onderzoek Tata

5 1 2aDGMI ■ DGMI5 1 2e

Geachte 5 1 2a 5 1 2aen

Wij hebben geinventariseerd wanneer we op korte termijn een overleg zouden kunnen inplannen inzake Tata

NB Ik heb ruim geblokt maximaal 2 uurtijd Het zou evengoed in minder tijd kunnen maar dat weet ik niet helemaal zeker Ik

hoor dan ook graag of u gedeeltelijk kunt op

7 december

8 december

9 december

14 december

15 december

14 30 16 30 uur

10 00 12 00 uur

16 00 18 00 uur

13 00 15 00 uur

13 00 14 30 uur

Als u deze mail terugstuurt naar 5 1 2a ^commissiemer nl reply all] dan kunnen we z s m het Teams overleg in ieders agenda

inplannen Alvast bedanktl

Met vriendelijke groet

5 1 2a

31 0 30 5 1 2a

Jer
CotrmisEie voorde

milieueffectrapportage

www commissiemer nl

Interesse in onze nieuwsbrief

0^0
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Tijdlijn Tata Steel Nederland irt gezondheid en milieUr versie 21 12 2021

Datum Wat Bron

Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

1918 1999

2007
Bij Tata Steel het voormalige Hoogovens wordt staal gemaakt voor onder andere de auto industhe plaatstaal in rollen] in

een integraal proces kolen en erts worden per schip aangevoerd naar het complex datgunstig ligt voor grote schepen en er

worden kooks gemaakt van de kolen hoogovens gestookt en staal gegoten en gewfalst Restproducten zoals slakken worden

ter plekke verwerkt en vrijkomende gassen gebruikt in een elektriciteitscentrale

Bij de productie van staal vindt onder andere uitstoot van CO2 stof fijnstof geur en geluid plaats als 00k lozingen in het

oppervlakte water

Het staalbedrijf wordt opgericht in 1918 als Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV In 1999 fuseert het

bedrijf met British Steel en gaat het verder onder de naam Corus Sinds 2007 maakt het staalbedrijf deel uit van Tata Steel

Tata Steel is begonnen als een handeisfirma in India en uitgegroeid tot een wereldspeler met bedrijven in meer dan 100 landen

op 6 continenten en een werkgever voor 695 000 mensen Binnen Tata Steel in Europe werken in 2019 ongeveer 21 000

werknemers waarvan 10 000 in Nederland

2007 TNO rapport Fijn stof in de IJmond uitgevoerd in opdracht van GGD Amsterdam en provincie Noord Holland In het kader

van besluitvorming rond woningbouw in Beverwijk West is er onderzoek uitgevoerd door de GGD naar de luchtkwaliteit in

IJmond De opdrachtgever is de Provincie Noord Holland De aandacht in het onderzoek gaat vooral naar fijn stof PMIO en de

mogelijke bijdrage van Corus In opdracht van de GGD heeftTNO nader onderzoek uitgevoerd dat in dit rapport wordt

gerapporteerd

Fii n stof in IJmond

TNO rapport 2007

lENW BSK

2021 351908

24 mei 2011 DCMR publiceert het Vervofgonderzoek fijn stof emissies IJmondjr fase 2 Onderzoek door Milieudienst Rijnmond in

opdracht van provincie Noord Holland In September 2009 is het onderzoeksrapport Wonen in IJmond ongezond Onderzoek

naar de uitstoot van Corus door het RIVM opgeleverd Hieruit is gebleken dat op dat moment nog onvoldoende duidelijk was in

welke mate de verschillende bronnen in de IJmond bijdragen aan de fijn stofconcentraties Vervolgens heeft de Provincie Noord

Holland de DCMR Milieudienst Rijnmond benaderd met het verzoek om een project met de titel Vervolgonderzoek fijn stof

emissies in IJmond uit te voeren Op alle meetpunten wordt de grootste bijdrage geleverd doorde oppervlaktebronnen De

zwaarst door Tata belaste meetstations zijn IJmuiden Sluizen Wijk aan Zee Reijndersweg recent in gebruik genomen en Wijk

aan Zee Bosweg Het is niet mogelijk gebleken om gericht bronnen aan te wijzen die onder dan wel overschat worden De

locatie van de meetpunten is indertijd niet vanuit dit oogpunt gekozen en daardoor niet optimaal voor deze analyse Wel kan

gesteld worden dat de resultaten eerder duiden op een onder dan een overschatting van de Tata bronnen

25 april 2018 lENW BSK

2021 350239

In het Bestuurlijk Omgevingsberaad d d 25 april 2018 is tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de

bevoegd gezagen overeengekomen om via een uitvraag aan bedrijven de emissies van ZZS naar lucht en water te

inventariseren De uitvraag vindt plaats bij provinciale inrichtingen om te toetsen of de vergunningen van deze inrichtingen
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moeten worden aangepast Zie in brief PNH aan PS 2021 kenmerk 1139599 1714270

17 juni 2019 lENW BSK

2021 288964
Op 17 juni 2019 hebben Provinciale Staten van Noord Holland gesproken over de effecten van de grafietregens op de

gezondheid van omwonenden die het RIVM ging onderzoeken Ook is gesproken over de uitvoering van VTH taken bij Tata

Steel en Harsco Daarbij is een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwfaliteit van de

VTH taken bij Tata Steel en Harsco De Randstedelijke Rekenkamer wrordt expliciet in de motie genoemd

Juli 2019 Tata Steel en OmTata Steel publiceert de Roadmap 2030 een meerjarenplan bestaande ult meer dan 25 maatregelen om de overlast door stof

geur geluid en licht bij de bron aan te pakken De grootste bronnen van overlast pakken wij TSN als eerste en met de

hoogste prioritelt aan Al dit jaar zijn de eerste maatregelen gerealiseerd Als er niet een direct aantoonbare opiossing bestaat

dan doen vi ij onderzoek Een belangrijke bron is de slakverwerking bij Harsco Deze geeft overlast in Wijk aan Zee

De maatregelen uit de Roadmap 2030 behelzen ook opiossingen voor geur en geluidsoverlast die bijvoorbeeld ook in

Beverwijk West IJmuiden en Velsen Noord iwordt ervaren

geving juli 2019 P

df ftatasteel nh

5 december

2019

RONDZENDMAP

2021 13158

Brief PNH aan GSNH met afschrift aan lenW over Sinterkoelers Tata Steel Na een melding van Tata Steel is helaas

gebleken dat de uitstoot van stof en daamnee aan deze stof gebonden zware metalen waaronder lood bij de sinterkoelers van

Tata Steel hoger is dan waar altijd van uit is gegaan en in de vergunning is opgenomen Deze hogere emissie heeft velejaren

onopgemerkt plaatsgevonden Wij betreuren ten zeerste dat dit het geval is en realiseren ons dat dit in de omgeving van Tata

Steel opnieuw tot begrijpelijke zorgen kan leiden Tata Steel gaat hiervoor binnen maximaal 15 maanden een nieuiwe

filterinstallatie realiseren

In 2019 is de OD NZKG namens de Provincie Noord Holland gestart met de ZZS inventarisatie uitvraag bij de bedrijven die

onder provinciaal bevoegd gezag vallen Ook Tata Steel heeft aan deze inventarisatie deelgenomen De door Tata Steel

aangeleverde gegevens \waren in eerste instantie niet compleet Tata is verzocht de volledige gegevens aan te leveren en deze

zijn nu doorde OD NZKG en Inspectie Leefomgeving en Transport ILT beoordeeld en voldoende bevonden Zie in brief PNH

aan PS 2021 kenmerk 1139599 1714270

lENW BSK

2021 350239

2019

Juni 2020 lENW BSK

2021 350267

GGD Kennemerland publiceert onderzoek Inc dent e en prevafentie van kanker in de regie Kennemeiiand 2004 2018

Enkele van de zes meest voorkomende vormen van kanker w aren in de afgelopen 15 jaar in de GGD regio Kennemerland vaker

opgetreden dan gemiddeld in Nederland dus de incidentie was hoger Samengenomen voor alle vormen van kanker was het

optreden van kanker in de GGD regio Kennemerland ongeveer 5 hoger dan gemiddeld in Nederland

Oktober 2020 Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

In oktober 2020 heeft de ILT twee rechtszaken gevoerd tegen het bevoegd gezag provincie Noord Holland over

respectievelijk de stikstofemissie van de wind verb itters van hoogovens en de stikstofemissie van de pelletfabriek In beide

gevallen heeft het bevoegd gezag door de ILT uitgebrachte adviezen verzoeken niet opgevolgd en is de ILT daarna een

rechtszaak begonnen Uitspraak rechter was 26 november van dat jaar nota ILT 2020 65483 Een van de rechtszaken is

gewonnen De ander is niet ontvankelijk verklaard omdat Tata vrijwillig aan de eisen van de ILT wilde voldoen waarmee de

2
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grondslag voor de eis richting de provincie kwam te vervallen

17 november

2020

lENW BSK

2021 288960

Provincie Noord Holland publiceert het Programma Tata Steel 2020 2050 Dat programma laat zien hoe er in de

Dmondregio wordt samengewerkt aan een gezondere en veilige IJmond via vier samenhangende sporen

1 Gezondheid in beeld

2 Versterken uitvoering vergunningverlening toezicht en handhavingstaken VTH

3 Gezondere leefomgeving op de lange termijn Innovatieve en duurzame staalproductie

4 Samenwerking omgeving en communicatie informatie

November

2020

lENW BSK

2021 288962

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied publiceert het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en

Handhaving VTH Tata Steel 2020 2022 De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG is namens de provincie

Noord Holland verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan Tata Steel en houdt ook toezicht op de naleving van

deze vergunningen Ook treedt de OD NZKG indien nodig handhavend op wanneerTata Steel zich niet aan de vergunning houdt

of andere wet en regelgeving overtreedt Deze taken noemen we in het kort VTH taken

10 december

2020

RONDZENDMAP

2021 317

Brief Tata Steel aan lenW over Roadmap Op 8 december jl heeft Tata Steel Nederland aangekondigd extra maatregelen

te nemen om onze milieuprestatie te verbeteren en de overlast voor onze omgeving verder te verminderen Het pakket

genaamd Roadmap bestaat uit nieuwe maatregelen en een versnelling van eerdere projecten uit de Roadmap 2030 die

vorig jaar is gepresenteerd Concreet wordt er€ 300 miljoen euro geinvesteerd De uitvoering van Roadmap start per

direct Hierover zijn wij inmiddels in contact getreden met de provincie Noord Holland Roadmap past in het Programma Tata

Steel 2030 2050 dat vorige maand werd gepresenteerd door gedeputeerde Jeroen Olthof Wij intensiveren met de

Roadmap onze inspanningen en zullen ook bovenwettelijke maatregelen treffen

December

2020

lENW BSK

2021 288965

Tata Steel Nederland publiceert het Voortgangsrapport roadmap Op weg naar een betere leefomgeving We TSN hebben

verschillende bronnen van overlast aangepakt De overlast door stof en geluid is verminderd

lENW BSK

2021 288958

10 januari

2021

RIVM rond het rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 Monstername analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen

in neergedaald stof binnen en buitenshuis in de IJmondregio in januari 2021 af Het rapport wordt op 2 September 2021

gepubliceerd

In de IJmond in Noord Holland is neergedaald stof te zien rondom het terrein van Tata Steel bijvoorbeeld op vensterbanken

tuinmeubelen of op straat Bij bewoners geeft het overlast Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid en die van hun

kinderen Het RIVM en de GGD Kennemerland hebben daarom gemeten hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK en metalen in het neergedaald stof zit Daarnaast is een inschatting gemaakt wat voor risico het kan hebben voor de

gezondheid van kinderen van tussen de een en twaalf jaar in ditgebied

3
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Het onderzoek richt zich op PAK en metalen omdat deze stoffen zijn te verwachten in de buurt van de staalindustrie en

schadelijk kunnen zijn voorde gezondheid Om een algemeen beeld te krijgen van het neergedaald stof is in verschillende

dorpen rond Tata Steel drie keer stof verzameld en onderzocht Dit is gedaan op 29 locaties buiten en op 12 locaties binnen in

woningen

In Wijk aan Zee Beverwijk Velsen Noord en IJmuiden zijn buitenshuis de hoeveelheden PAK en metalen grater dan op locaties

buiten de IJmond Ze zijn het grootst in Wijk aan Zee Daar zijn van sommige metalen zoals ijzer mangaan vanadium en

chroom en PAK hoeveelheden van 20 tot 100 keer meer gemeten Binnen in de woningen in Wijk aan Zee zijn de

hoeveelheden PAK en de meeste metalen ook wat groter Maar de hoeveelheden In de woningen zijn veel lager dan erbuiten en

dragen nauwelijks bij aan de totale hoeveelheid waar mensen aan blootstaan

Kinderen die buiten en binnen spelen komen in contact met het neergedaald stof Zij komen via hun huid in contact met PAK en

metalen die in het stof zitten Ook krijgen ze het via hun handen in hun mond De blootstelling aan de hoeveelheden lood

en PAK in neergedaald stof is ongewenst voor de gezondheid van kinderen Mensen krijgen in hun dagelijks leven ook

op andere manieren al te hoge hoeveelheden PAK en lood binnen zoals via voeding Daarom is het belangrijk deze extra

blootstelling via neergedaald stof zo veel mogelijk te beperken Van de andere hoeveelheden metalen in het stof wordt geen

gezondheidsrisico verwacht

lENW BSK

2021 288964

Januari 2021 Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport Stof tot nadenken Onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH

taken bij Tata Steel en Harsco De Rekenkamer concludeert dat hoewel de milieutechnische uitvoering van de VTH taken

bij Tata Steel en Harsco op hoofdlijnen conform de daarvoor gestelde kaders verloopt dit in de huidige context van

maatschappelijke onrust niet volstaat

Sinds de zomer van 2018 is ersprake van maatschappelijke onrust vergrote media aandacht en politieke en bestuurlijke

aandacht rondom Tata Steel en Harsco In de afgelopen jaren is de uitvoering van VTH taken bij Tata Steel en Harsco onder een

vergrootglas komen te liggen en zijn de betrokken partijen zich meergaan bezighouden met de uitvoering van VTH taken bij

beide bedrijven

Bij de uitvoering van VTH taken bij Tata Steel en Harsco is spanning ontstaan tussen de politiek bestuurlijke

verantwoordelijkheid van de provincie als bevoegd gezag en de uitvoerende rol van de OD NZKG Sinds de maatschappelijke

onrust vanaf de zomer van 2018 is de provincie minder op afstand gaan staan en nauwer betrokken bij de beoordeling en

besluitvorming door de OD NZKG In plaats van de OD NZKG vanuit haar provinciale kaderstellende rol te versterken heeft de

provincie de rol van de OD NZKG deels overgenomen door taken van de OD NZKG overte nemen en over te doen Dit is

inefficient en hieruit spreekt weinig vertrouwen in het handelen van de OD NZKG

De informatievoorziening door de OD NZKG aan GS was op verschillende momenten niet toereikend en de OD NZKG heeft

4
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onvoldoende blijk gegeven van bestuurlijke sensitiviteit

De provincie heeft bij de OD NZKG onvoldoende aangegeven waarover op welke manier en w anneer de OD NZKG haar moet

informeren over de uitvoering van VTH taken bij Tata Steel en Harsco

Het vertrouiwen van de omgeving in het handelen van de provincie en OD NZKG is de afgelopen jaren afgenomen Gevolg is dat

de relatie tussen omwonenden enerzijds en de OD NZKG en provincie anderzijds is gejuridiseerd

Behalve een goede communicatie van de provincie en OD NZKG en betrokkenheid van de omgeving bij de uitvoering van VTH

taken is het voor de omgeving nog belangrijker dat de OD NZKG de VTH taken juist uitvoert De OD NZKG voIgt bij de

milieutechnische uitvoering van VTH taken bij Tata Steel en Harsco in de onderzochte casussen op hoofdlijnen de verplichte

stappen Echter bij vergunningverlening zijn beslistermijnen overschreden Ook is een aantal voorschriften in de vergunning

van Tata Steel dat niet voldeed aan BBT conclusies niet binnen de implementatietermijn van vier jaar geactualiseerd Verder

zijn in de casus Stofemissie Harsco de invorderingsbevoegdheden van vier verbeurde dw angsommen verjaard

Daarnaast constateert de Rekenkamer dat er ook buiten de wettelijk verplichte stappen verbeteringen mogelijk zijn die

bijdragen aan een goede uitvoering van VTH taken De OD NZKG handelt bij de uitvoering van VTH taken in de onderzochte

casussen niet voldoende voortvarend Zo handelt de OD NZKG vaak vanuit \wat er niet kan en zoekt niet voldoende naar de

mogelijkheden die er wel zijn Daarnaast hebben geconstateerde overtredingen in een aantal casussen lang kunnen voortduren

voordat de OD NZKG overging tot het opieggen van een last onder dwangsom

lENW BSK

2021 289827

4 maart 2021 Commissie van Aartsen publiceert in opdracht van de Staatssecretaris van lenW het rapport Om de Leefomgeving

omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur De commissie is van oordeel dat het stelsel niet goed functioneert en niet

voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling van de commissie Mans De verbeteringen in de toepassing en uitvoering van het

omgevingsrecht sinds de commissie Mans leveren onvoldoende resultaat op Het stelsel wordt nog steeds gekenmerkt door

fragmentatie en vrijblijvendheid Het belangrijkste gevolg is dat omgevingsdiensten hun rol niet kunnen invullen zoals de

bedoeling is De commissie is van oordeel dat het stelsel op de verschillende punten tekortschiet Doordat het stelsel niet

functioneert zoals bedoeld ontstaat vermijdbare schade Onze leefomgeving verdient hoogwraardige zorg nu en in de toekomst

Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

10 maart

2021
Op 10 maart 2021 heeft de ILT op verzoekvan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG advies uitgebracht naar

aanleiding van een door Tata Steel ingediende inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS

Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

24 maart

2021

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

onvoldoende informatie bevat om te beoordelen of Tata Steel voldoet aan de minimalisatieverplichting Tata Steel heeft van

de OD NZKG tot 1 oktober2021 uitstel gekregen om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting ten aanzien van de

emissies van ZZS

5
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26 maart

2021

RONDZENDMAP

2021 4340

Ministerraad inbreng EZK In het leader van opvolging van de motie Moorlag Kamerstuknr 33 009 nr 87J over de

verduurzamingsopgave van Tata Steel heeft EZK een overeenkomst met Tata Steel opgesteld Deze zogenaamde Expression

of Principles ligt ter instemming voor aan de ministerraad

Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

30 maart

2021

EZK en Tata Steel Nederland ondertekenen het Expression of Principles \waarin zij zich beiden committeren aan verlaging

van de C02 uitstoot te bereiken met het onder de zeebodem opslaan van CO2 Carbon Capture and Storage CCS Een betere

leefomgeving staat 00k genoemd in de Expression of Principles maar primair gaat het om verduurzaming door minder CO2

uitstoot

Kamerstuk Nr

32813 677

30 maart

2021

Brief regering minister van Economische Zaken en Klimaat B van t Wout afspraken met Tata Steel over C02 reductie Met

deze brief \«il ik uw Kamergraag informeren over de Expression of Principles die Ik met Tata Steel Nederland ben

overeengekomen over de C02 reductie van het staalbedrijf De Expression of Principles is een gezamenlijke uitdrukking van

hetbelang datTata Steel Nederland en ik toekennen aan een duurzame C02 arme productie van staal in IJmuiden Het

document geeft aan welke stappen Tata Steel Nederland en ik daarvoorde komende periode zullen doorlopen

April 2021 lENW BSK

2021 289826

Het RIVM publiceert het briefrapport Tussentijdse resultaten Gezondbeidsonderzoek in de IJmond Uit onderzoek van

het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit vaker matig tot onvoldoende is in de IJmond Ook blijkt dat er in de IJmond meer acute

gezondheidsklachten vi orden gemeld bij de huisarts dan in andere industriegebieden en op het platteland Deze klachten die

het Nivel bij huisartsen heeft verzameld zijn bijvoorbeeld benau\wdheid hoofdpijn misselijkheid en pijn op de bonst Dit

onderzoek geeft geen antiwoord op de vraag wat de oorzaak is van de gezondheidsklachten

14 april 2021 lENW BSK

2021 111699

Brief PNH aan lenW In een brief van 14 april van de Provincie Noord Holland en de IJmondgemeenten aan het Ministerie van

lenW over het briefrapport Tussentijdse resultaten gezondbeidsonderzoek IJmond van het RIVM v ordt geiwezen op de

gezamenlijke verantwfoordelijkheid van overheden en op de noodzaak tot samenwerking In haar rol als bevoegd gezag \wijst de

provincie op enkele punten wfaarop de huidige normeringen te kort schieten

21 april 2021 Nota ILT

2021 18253

ILT adviseert om contact op te nemen met gedeputeerde Olthof over de opstelling van de provincie in aanpak Tata Steel

April 2021 Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

De Onderzoeksraad voor Veiligheld OW heeft in april 2021 aangekondigd een onderzoek te starten naar de \«ijze \waarop

burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico s schadelijke industriele uitstoot en lozingen De Raad onderzoekt

hiervoor ook de situatie rondom Tata Steel

https WWW onderzoeksraad nl nl paae 18693 risico E2 30 99s omwonenden door uitstoot industrie

12 mei 2021 lENW BSK

2021 350239

Brief PNH aan PSNH In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de inventarisatie naar potentieel zeer

zorgwekkende stoffen ZZS bij Tata steel De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de aangeleverde informatie van

Tata Steel beoordeeld en haar bevindingen in een rapportage verwoord

6
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lENW BSK

2021 288966

14 mei 2021 Tata Steel Nederland publiceert de brochure Roadmap Plus Versneld op weg naar een betere leefomgeving De Roadmap

Plus behelst een pakket ter waarde van 300 miljoen Euro voor verbeteringen voor de leefomgeving

https www nrc nl

nieuws 2021 05 1

19 mei 2021 Advocaat Benedicte Ficq doet woensdag namens bijna elfhonderd mensen en acht stichtingen aangifte tegen Tata Steel Met

betreft onder meer milieuorganisaties en oud omwonenden van een fabriek in IJmuiden Ficq verwijt de staalfabriek dat die

„willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten met volgens haar „ernstige

gezondheidsschade tot gevolg In een reactie woensdag stelt Tata Steel de „zorgen van onze buren serieus [te nemen]

9 biina elfhonderd

omwonenden doen

aangifte tegen tata

steel a4044059

19 mei 2021 Nota ILT

2021 31991
Gesprek tussen IG ILT en gedeputeerde Olthof

31 mei 2021 Start wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

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

elektrofilters Inmiddels zijn de filters geplaats bij de sinterkoelers en doen zij naar behoren hun werk ze vangen stof af

6 juni 2021 RONDZENDMAP

2021 6598

Brief PNH aan GSNH met afschrift aan lenW over inschatting RIVM van de gezondheidsrisico s voor de bewoners van Wijk

aan Zee als gevolg van blootstelling aan stoffen in de grafietuitstoot afkomstig van staalslakverwerker Harsco Metals De

resultaten van de risicobeoordeling laten zien dat voor de metalen lood mangaan en vanadium de geschatte blootstelling

zodanig hoog is dat dit ongewenst is voor de gezondheid Deze hoofdcondusie is gebaseerd op de veegmonsters na een incident

van grafietuitstoot Op de website van RIVM staat het onderzoek beschreven fhttps www rivm nl grafietreaen en gezondheid

2019

7 juni 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

Kamerstuk Nr

32813 719

8 juni 2021 Brief regering minister van Economische Zaken en Klimaat S A Blok reactie op het verzoek van het Lid Thijssen gedaan

tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2902 over het bericht Groen plan voor Tata Steel moet staalindustrie

voor Nederland behouden met 40 duizend banen M EZK is gevraagd om een Kamerbrief waarin ik de gevolgen van het

voorstel van FNV voor een alternatieve verduurzamingsroute van Tata Steel op de SDE toelicht Daarbij heeft het lid Van der

Lee ook gevraagd of het Planbureau voor de Leefomgeving PBL een beoordeling kan maken van de alternatieve plannen van

FNV

Kamerstuk Nr

32813 720

8 juni 2021 Verslag SO Brief regering minister van Economische Zaken en Klimaat S A Blok afspraken met Tata Steel over C02

reductie De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de

Minister van Economische Zaken en Klimaat over de brief van 30 maart 2021 over de afspraken met Tata Steel over C02

293524 0233



reductie Kamerstukken 32 813 en 33 009 nr 677 en over de brief van 23 april 2021 over de gevolgen controversieel

verklaren Expression of Principles met Tata Steel Kamerstukken 29 826 en 32 813 nr 129

14 juni 2021 Wekelijks overleg ambtelljk intern lenW over Tata Steel

17 juni 2021 RONDZENDMAP

2021 7854
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Esch PvdD over het bericht dat imwoners rond Tata Steel Dmuiden vaker ziek

zijn

17 juni 2021 RONDZENDMAP

2021 7867

Beantwoording Kamervragen van het lid Beckerman SP over ziek worden door luchtvervuiling

21 juni 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

21 juni 2021 RONDZENDMAP

2021 8781

Bezoek Staatssecretaris van Veldhoven met PNH gedeputeerde Olthof aan omwonenden bewronersorganisaties regio

IJmond

28 juni 2021 Wekelijks overleg ambtelljk intern lenW over Tata Steel

1 juli 2021 Uit hoofddossier

CD 9 9 21

lENW BSK

2021 207869

In CD Externe Veiligheid van 1 juli 2021 heeft Staatssecretaris van Veldhoven toegezegd aanvullend onafhankelijk

onderzoek te laten doen naar de effecten van de verschillende toekomstscenario s op leefomgeving en gezondheid

5 juli 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

12 juli 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

19 juli 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

26 juli 2021 Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

Juli 2020 IENW BSK 2021

232298

PNH en IJmondgemeenten publiceren een Overzicht onderzoeken leefomgeving en de gezondheid van inwoners in de

IJmond Dit overzicht is opgesteld naar aanleiding van het Programme Tata Steel 2020 2050 De eerste actie van hoofdstuk 4

Gezondheid in beeld is om alle gezondheids onderzoeken die rond Tata Steel zijn of iworden uitgevoerd overzichtelijk te

presenteren om zo inzicht te geven in de verschillende onderzoeken

juli 2021 IENW BSK 2021

350267

Veel te doen rond rapport van de GGD Kennemerland over de mate van het voorkomen van kanker in de regio Het betrof

hier een rapport opgesteld door de GGD Kennemerland De directeur van deze GGD zou er in de reviewfase op hebben

aangedrongen Tata Steel te schrappen als mogelijke oorzaak van een hoger voorkomen van kanker

8
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2 augustus

2021

Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

9 augustus

2021
Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

10 augustus

2021

Steven van Weyenberg wordt beedigd als demissionair staatssecretaris van lenW

16 augustus

2021
Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

17 augustus

2021

RONDZENDMAP

2021 11117

Overleg Staatssecretaris dgMI over bezoek omwonenden TSN naar aanleiding van toegezonden berichten van

bewoners rondom Tata Steel

23 augustus

2021
Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

26 augustus

2021

RONDZENDMAP

2021 5885

Brief lenW aan PNH met afschrift aan TK Reactie op brief provincie Noord Holland over tussentijdse rapportage RIVM

onderzoek van 14 april lenW geeft aan graag met provincie en gemeenten in gesprek te blijven over de knelpunten binnen

bovengenoemde thema s om gezamenlijk vanuit iedens rol en verantwoordelijkheid tot een opiossing te komen

27 augustus

2021

RONDZENDMAP

2021 11319
Kennismakingsgesprek Staatssecretaris van Weyenberg met gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord

Holland Jeroen Olthof PvdA is gedeputeerde van de provincie Noord Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid Leefbaarheid

Gezondheid en Milieu en Luchtvaart en Schiphol In deze rol is hij ook politiek verantwoordelijk voor de vergunningverlening

hettoezicht en de handhaving de VTH taken bij Tata Steel

30 augustus

2021
Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

31 augustus

2021

RONDZENDMAP

2021 10866
Beantwoording Kamervragen van het lid Leijten SP over RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang

onder de pet

2 September
2021

lENW BSK

2021 288958

RIVM publiceert het rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 Monstername analyse en risicobeoordeling van PAK en

metalen in neergedaald stof binnen en buitenshuis in de IJmondregio in januari 2021 af Het rapport wordt op 2 September

gepubliceerd Zie toelichting rapport in deze tijdlijn bij 10 januari 2021

2 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12701

IENW BSK 321616

Brief PNH aan lenW over uitkomsten RIVM rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 met een oproep tot keuzes op

Rijksniveau

3 September lENW BSKOp verzoek van lenW stelt het RIVM een memo op Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar gevolgen voor

9
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2021 2898312021 gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel In dit memo geeft het RIVM een aantal aandachtspunten

mee waarmee bij het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek rekening gehouden zou moeten worden

6 September
2021

Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

6 September
2021

RONDZENDMAP

2021 11906

Nota ter informatie aan Staatsecretaris inzet Tata Steel Op uw verzoek leest u in deze nota de inzet van het Rijk onder

andere gericht op Tata Steel Aan een deel van de beschreven acties wordt al geruime tijd gewerkt Tevens zijn een aantal

aanvullende acties beschreven die kunnen worden opgepakt Daarnaast geeft deze nota een toelichting op de eerste rapportage

van het onderzoek Berger en op de RIVM advies memo effecten voor de leefomgeving en gezondheid inclusief voorstel voor

vervolg en redeneerlijn Kamerbrief

6 September
2021

RONDZENDMAP

2021 11283

Bezoek Staatssecretaris van Weyenberg met PNH gedeputeerde Stigter aan vertegenwoordigers van omwonenden van Tata

Steel Dit gesprek vindt plaats in Wijk aan Zee

7 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12024

Brief vanuit een groot aantal fracties van de raden in de IJmond en de Provinciale Staten van Noord Holland gericht

aan Staatssecretaris en uw college s ten behoeve van het debat op 9 September 2021 over TATA Steel

Een toekomst voor Tata Steel zou samen moeten gaan met een gezonde duurzame en veilige IJmond Vanuit de provincie

Noord Holland en de colleges van de IJmondgemeenten Beverwijk Velsen en Heemskerk is reeds gezamenlijk het Programme

Tata Steel opgesteld en een gezamenlijke brief verzonden aan de Tweede Kamerleden Daarbij geven ze aan dat de hulp van de

Rijksoverheid essentieel is Middels onze brief onderschrijven wij als gemeenteraden het belang van die brief voor het

kamerdebaten willen we benadrukken dat wij vanuit onze rol als volksvertegenwoordigers namens de mensen in onze

gemeenten ingrijpen en ondersteuning door de Rijksoverheid als laatste strohalm zien

7 September
2021

RONDZENDMAP

2021 10986

Beantwoording Kamervragen van het lid Leijten SP over GGD directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport

schrappen

8 September
2021

RONDZENDMAP

2021 11843

Kamerbrief Stand van zaken uitvoering motie Hagen Boucke Na het debat externe veiligheid op 1 juli jl heeft uw Kamer

de motie Hagen Boucke 28089 nr l92 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om parallel aan het

haalbaarheidsonderzoek van Roland Berger de effecten op milieu en gezondheid van de verschillende toekomstscenario s van

Tata Steel in beeld te brengen Mijn inzet is erop gericht om de effecten van toekomstscenario s op de gezondheid en het milieu

volwaardig mee te laten wegen in private en publieke beslissingen Ik heb het RIVM gevraagd om mij hierover te adviseren

Hiertoe heeft het RIVM een advies memo opgesteld die Ik u hierbij aanbied en die mij helpt om uitvoering te geven aan de

motie

9 September
2021

RONDZENDMAP

2021 10468

Tweede Kamer Commissiedebat vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Toekomst Tata Steel

Zie voor het verslag Kamerstuk 32813 nr 861

10
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RONDZENDMAP

2021 11791

RONDZENDMAP

2021 12102

IENW BSK 441771

13 September
2021

Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

14 September
2021

Overleg Staatssecretaris van Weyenberg met PNH gedeputeerde Olthof

14 September
2021

IENW BSK 350700Brief ILT aan OD NZKG Advies ILT op aanvullingen van Tata Steel IJmuiden op een eerder ingediende ZZS inventarisatie

https www ilent nl onderwerpen wabo veraunninQen arote bedriiven documenten zienswiizen 2D21 D9 14 reactie ilt zzs

aanvul ling in ventarisatie tata steel 14 sept 2021

15 September
2021

Provinciehuis overleg Staatsecretaris van Weyenberg Minister Blok EZK PNH gedeputeerde Olthof Bestuursvoorzitter Tata

Steel Nederland van den Berg

15 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12644

Brief FNV aan Tweede Kamer met afschrift aan M EZK Stas EZK en Stas lenW over voonstel Groen Staal Tata Steel IJmuiden

De FNV doet daarom nu een dringend beroep op u en uw Kamer Want zoals hierboven is aangegeven kunt u ervoor zorgen

datTata Steel IJmuiden per direct kan starten met de echte verduurzaming van het bedrijf Daarvoor is wel een harde

voorwaarde dat er ook voor de Groen Staal route passende subsidieregelingen komen Wij vragen u nadrukkelijk deze

voorwaarde bij het kabinet te stellen

16 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12332

Brief KWF aan Staatsecretaris ter ondersteuning van het 2 minuten debat De daadkrachtige lijn’ die u gekozen hebt en zo

treffend weet te verwoorden in de media als ook tijdens de recente commissievergadering aangaande de toekomst van Tata

Steel kan KWF enkel toejuichen KWF zou graag zien dat dit gezondheidsuitgangspunt voor de toekomstige overleggen door en

met alle lagen van de overheid ten aanzien van de toekomst van Tata Steel in IJmuiden juridisch [bijvoorbeeld in beleidsregels]

vast wordt gelegd

16 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12296

Tweede Kamer 2 minuten debat vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Toekomst Tata Steel als vervolg op het

CD Toekomst Tata Steel van donderdag 9 September

20 September
2021

Wekelijks overleg ambtelijk intern lenW over Tata Steel

24 September
2021

RONDZENDMAP

2021 12703

Overleg Staatsecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept Plan van Aanpak en concept antwoordbrief aan PNH

27 September
2021

IENW BSK 351S43Overleg Kernteam Tata Steel intern lenWj over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement
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27 September
2021

IENW BSK 321614Brief OD NZKG aan lenW dat er aanvullende nomnen voor ZZS dienen te worden vastgesteld door het Rijk

27 September
2021

RONDZENDMAP

2021 13039

Brief lenW aan EC letter to Commissioner Sinkevicius EU Environmental law in relation to Tata Steel Netherlands in

which I inform him about this issue For me the situation around Tata Steel underlines the importance of the ambitious

objectives of the Green Deal and the Zero Pollution Action Plan

28 September
2021

IENW BSK 262842Deelname Staatssecretaris aan internationaal Reach up diner met inbreng naar aanleiding van de discussies rond Tata

Steel

29 September
2021

lENW BSK

2021 260091

Commissiedebat Milieuraad Redeneerlijn Tata Steel en Europese wetgeving Nederland steunt de ambitieuze doelstellingen

van de Green Deal en het Zero Pollution Action Plan De noodzaak om alle verontreiniging richting 2050 tot nul terug en het

milieu en klimaatbeleid integraal te bekijken deel ik De situatie rond Tata Steel in IJmuiden onderstreept het belang om milieu

en klimaat in samenhang te bekijken met het oog op de gezondheid van omwonenden

30 September
2021

lENW BSK

2021 273220

Brief Tata SN aan OD NZKG Beoordeling inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen reactie op uw brief van 24 maart 2021

voor wat betreft het onderdeel lucht

September
2021

lENW BSK

2021 288968
publiceert de rapportbrief Grafietregens een onafhankelijk onderzoek naar de totstandkoming rapport van

GGD Kennemerland 5 1 2e concludeert de directeur heeft op een juiste manier storing gegeven en het rapport is op een

integere manier tot stand gekomen

5 1 2e

4 oktober

2021

IENW BSK 351853Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement

4 oktober

2021

IENW BSK 441778

IENW BSK 273221

Brief Tata Steel aan lenW EZK GSNH over mogelijke versnelling Roadmap Plus

5 oktober

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwoordigens van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a over activiteiten structuuren onderlinge samenwerking

IENW BSK 351860

5 oktober

2021

RONDZENDMAP

2021 13039

Kamerbrief lenW over brief aan de Europese Commissie naar aanleiding van de situatie rond Tata Steel Nederland Brief

ILT In het Commissiedebat van 9 September 2021 over de toekomst van Tata Steel Nederland heb ik gemeld dat ik een brief

zou sturen aan de EU Commissaris voor Milieu Oceanen en Visserij de heer Sinkevicius Bijgaand treft u een afschrift aan Ik

heb uw Kamer in het Tweeminutendebat op 16 September ook toegezegd ter informatie een brief te sturen waarin de Inspectie

Leefomgeving en Transport ILT op 14 September aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG aangeeft welke

conclusies zij op dit moment trekt over de stand van zaken rond de minimalisatie van de uitstoot van ZZS door Tata Steel

Nederland Deze brief is samen met een reactie van de OD NZKG van 27 September te vinden op de website van de ILT

6 oktober RONDZENDMAPOverleg Staatssecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept plan van aanpak en brief van Tata Steel van 4
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2021 132612021 oktober

11 oktober

2021

Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement IENW BSK 351865

18 oktober

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwfoordigens van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a over planning actielijnen en communicatie en omgang met omwonenden

IENW BSK 337135

22 oktober

2021

ILT nota ter informatie aan Staatssecretaris Stand van zaken Tata Steel dossier inzet ILT Informatie over

• De inzet van de provincie en de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied inzake vergunningverlening
• Het opvolgen van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer door de provincie
• Eventuele vervoigstappen interbestuurlijk toezicht door ILT

Kenmerk

ILT 2021 60033

25 oktober

2021

IENW BSK 285419Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement

26 oktober

2021

IENW BSK 285454Kick off lenW programma milieuproblematiek Tata Steel met nieuwe programmamanager lenW DT en MT leden DGMI

26 oktober

2021

RONDZENDMAP

2021 13639

Brief lenW aan GSNH Rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland

28 oktober

2021

RONDZENDMAP

2021 14249
Overleg Staatssecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept plan van aanpak kamerbrief 1 december en

antwoordbrieven aan PNH en Tata Steel

1 november

2021

IENW BSK 337140Interdepartementale ambtelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van lenW EZK PNH en IJmondgemeenten o a over

planning acties ihkv modes en aanstaande eerste ambtelijke overleg met Tata Steel zogenoemde Environmental progress

meeting

3 november

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwroordigens van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a actiepunten n a v de stuurgroep bijeenkomst van 1 november

IENW BSK 337137

3 november

2021

lENW BSKEnvironmental progress meeting met Tata Steel en ambtelijke vertegenwoordiging van lenW EZK PNH en

IJmondgemeenten eerste overleg in deze samenstellingen

4 november

2021

IENW BSK 293745Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement

11 november

2021

IENW BSK 321613Brief lenW aan OD NZKG over afleiden MTR waarden voor 63 ZZS en in antwoord op brief van 27 September

12 november

2021

RONDZENDMAP

2021 15041
Overleg Staatssecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept kamerbrief en plan van aanpak 1 december

16 november

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwfoordigens van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a planning en actiepunten en voorbereiding van aanstaande stuurgroep en Provinciehuisoverleg

IENW BSK 337138

13
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17 november

2021

IENW BSK 337141Interdepartementale ambtelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van lenW EZK PNH en IJmondgemeenten o a over

aanstaande kamerbrieven EZK en lenW aanpassing van de Expression of Principles en het aanstaande Provinciehuisoverleg

IS november

2021

IENW BSK 306654Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement

19 november

2021

RONDZENDMAP

2021 15581

Overleg Staatssecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept kamerbrief en plan van aanpak 1 december

19 november

2021

IENW BSK 304645Vooroverleg Staatssecretaris met PNH gedeputeerde Olthof ter voorbereiding van het Provinciehuis overleg op 23

november

23 november

2021

IENW BSK 304644Provinciehuis overleg over Roadmap en onderzoek Roland Berger met Minister Blok EZK

Topsectoren en Industriebeleid EZK staatssecretaris van Weyenberg I W

Jeroen Olthof gedeputeerde Milieu Edwfard Stigter gedeputeerde Klimaaten energie

Omgevingsbeleid provincie Noord Holland Sebastian Dinjens wethouder gemeente Velsen Nevin Ozutok wethouder

Tata Steel Nederland

5 1 2e

Milieu en Internationaal I W

5 1 2e

5 1 2e

Beveriwijk
5 1 2e

gemeente Velsen

5 1 26

5 1 2e

duurzaamheid

5 1 26

HSSE Tata Steel

5 1 26

24 november

2021

RONDZENDMAP

2021 15861
Overleg Staatssecretaris dgMI voortgangsbespreking over concept kamerbrief en plan van aanpak 1 december

30 november IENW BSK 447762
Overleg lenW ambtelijk met omwonenden over milieuproblematiek Tata Steel plan van aanpak en verduurzaming

onderzoek Roland Berger

1 december

2021

RONDZENDMAP

2021 16011

RONDZENDMAP

2021 16206

Kamerbrief lenW met plan van aanpak Tata Steel Naar een gezondere leefomgeving in de IJmond

Aanpak voor het beperken van de fuchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland Met bijiagen brief van Tata Steel van

4 oktober over versnellen roadmap en antwoordbrief lenW aan Tata Steel brief van PNH van 2 September over RIVM

depositieonderzoek en antwoordbrief lenW aan PNH van 26 oktober brief van de OD NZKG van 27 September over aanvullende

normen voor ZZS en antwoordbrief van lenW aan OD NZKG van 11 november

1 december

2021

IENW BSK 351603Environmental progress meeting met Tata Steei en ambtelijke vertegenwoordiging van lenW EZK PNH en

IJmondgemeenten o a over het Provinciehuisoverleg van 23 november en benodigde vergunningen duurzaamheidsproces

Tata Steel

2 december

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwoordigers van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a verstuurde Kamerbrieven terugblik bijeenkomst met bewoners en benodigde vergunning Tata

Steel

IENW BSK 337139

2 december Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement IENW BSK 327679
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2021

9 december

2021

Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement IENW BSK 334878

13 december

2021

Bijeenkomst interdepartementale ambtelijke werkgroep Tata dossier met vertegenwroordiget^ van lenW EZK PNH OD NZKG

en IJmondgemeenten o a over terugblik Environmental progress meeting van 1 december en voorbereiding van aanstaande

ambtelijke stuurgroep en volgende Environmental progress meeting

IENW BSK 344969

15 december

2021

IENW BSK 344978Overleg programmamanager milieuproblematiek Tata Steel met MT leden DGMI o a vooruitkijken naar programma aanpak

komend jaar

16 december

2021

IENW BSK 344983Interdepartementale ambtelijke stuurgroep met vertegenwoordiget^ van lenW EZK PNH en IJmondgemeenten o a over

vergunningverlening voor de verduurzamingswerkzaamheden van TSN technische briefing aan Tweede Kamer over het

Roland Berger rapport op 16 december niet doorgegaanj en de agenda van de environmental meeting op 22 december

16 december

2021

IENW BSK 347019Overleg Kernteam Tata Steel intern lenW over stand van zaken zeven actielijnen en programmamanagement

22 december

2021

lENW BSKEnvironmental progress meeting met Tata Steel en ambtelijke vertegenwoordiging van lenW EZK PNH en

IJmondgemeenten o a over
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irgsvergurnlng verleend voor het bouiven van nieuwe oven in de warmbandwelserlj
Stbhting Dprpsraad Wijk ean Zee heettt^en dit besi jIt beroep eengeteoerd bij de P ec rtberk

hoard Holland

InhoiJ die raak

raeg heeft betrekking op het

dep cait

rmbandwakeri

5 5 1 iiljDer
rborgs

Bij het besbecen beslui heeft de gevraagde orngevingsvergurnirg verleend

ir arbitcl 2 L ctigpvirgsvcrgunning a pt op do actfvitcton

order e vai de WIet elgen ene bepelmoen omoevingsrecht dtepo er het

verende er vai dewerking van een mnekting els bedoeld in artkel 2 L

de Webo Aen de omgevngsve gunning ajr voorschi

emiasiegrenswaarden vooi NOxen S 02 voor wandelcven 25 staan Varder isbspaald dat de

emissles ven kOxen S02 ver vrandelover 2S oonthue moeten werden oemeten

derenof

eerstelid eanhef

ifhenverbonder weerir

□ e stohtnc rTBsL± zichzo gan dat de biTbreiding

productieverhogmgen bnnan let hele bectijftM gevolg heeft Oak wo r± gevreesd dst jithraelirg
de productie leidttot

tkwalitet Destichbng stet det de

stijgan cool het verhogan par de pro db

stoffen hee^ nadeligegevolgen voor de

inMViik
dereschecelijke stoffeneldiopo de

an verhoging

valk^eaandheid ookburten het dprep

tyrlspraafte T rfjjdinsr
Derahtbsrk oordeelt cat GSvoldoende dyicelljk heeft gerraal bdet in it nieuwestjst ede

BvsveldliTdde met to■
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onzo gvuldg gehsndeld cjnclydeert tie rechbEnk GS hsEft onrEchte met ondefzacht of

de msca msl tDegestaneconcsrib Bte zwaweldioods in hst leefgebed imms sie] door ta gebryik
van de rieyvje oven al dan niet vrordt cvs schrsden Het gebxuio van de nieuive oven kar ook bjij

locfgobisd

□ e rahtbarkstelt verdsT vas dat als gevolg van hat plaalsen van ds nieuvis even si hst

vsrhogai vsnds productlsapasitait ds urtstest van lood sn nlk al tosnssmt Ds rechtbankvrndt

Sn anreehte geen and sraoel gad

Omdat QS da rnmissis van a ravaldicc ida an ds gavolgan van cs tosnama van da yrtstaat van laod

a hst dasyittot hst verlsnsn van davergynnmg met zcrgvuldig
voorberelden net goed ganctivesrd De eromvernietigt derechttenk devergummg

nildssi net hssft sn
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4 zhtjzuk beg 24 groie b«dr1jM^ plan uftblijFt

maardsi rr^t ssn corcred sn haalbaar Idlmsatplan te k«rnen cxn hun CO £ yitstnaC terugte

not duit dc milicjorgart^cjuriddcNc stjpccn nict Lit ybvcrvale «o

As bsdnjvsn hur

nimsal met 45 te vernmderen ten ofEichtevsi 2019

de s^dere r edicts Sh«ll

i aaf^

htbankhsef Shall

nde sclivitaiten van de Shell gr epe nd 2030 te

rsdu±laverpllchdnozlst cc da oehele ensrgleportefeulllev^ ife Shall

hst dssmenlikvslume van alls smissss Ds r schtbsnkis ted dee

reductievetplithtlng gekomen dear invollirg van de ongeschreven zorgvLldigheidsnivrn van artikel

S L62 BiV ConrecbtriBlige daad aan de hanc van de relevante elten en omstandighedan zoalsde

beleidstepalende poside van KUa ^hcyal Uutch ahell^ in

Sliall yi v^^t ds La^vl ilkyyi s vjbLsi bvl lay w si Cds 4ai i|Mk vei i y s

de rcchteanU breed gsdraesn IrTternefa

mensenrec iteibascheimhq biadar teqen da qevc qen van gevaa lljlce kllmaalv® andailnq an dat

bedrjven menserrethter iraeten respecteren

Ach fa grond
Wol gens t

opzic itavan 2D 19

llljl skllllldr

Moge rjh v ervog « i grojid van resuitaet SjieJ reaJr rswnde29 andere tierfnjver

Naord Hal lai

J^9^2C^

RadibankDer
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r«ht aakt ger ssnvandeandere23 aangeathravenbecrijvendear
beocf deling van de omstandigheden van hat geval noodzakeljikain

anrlaraharnjvan I lit He Shall T aak Tijn iHe wnIganHe

wage hat badrijf cevooi haar geldendeongeechravenzofgvuldighadsnofm
i rr«lTtmHtige dB5d ta sc hander

ievraagv ordl ingevulc aan de nand \an de feAan bread gedragan inzi chten an

internationaal aenvaardestandaardsV

Waagthet bediijf bij aan gsvaarl j ke ldmstvarardariro lVarTt dat brengt a nstige rsicos

mea voormerEanrecNtsn zoals hat recht eg lavanen aan engasraard geanalavan
Valgars da rechtbankis algemean aanvaard dat bednjvan mansenrachter me-

res Dectere n an dse dleeen zellstandige veranti i oordelr] heid s van bedrijver die losstaat

tsiagan
■

MiheLdsensiezalaltjd

taeeverenciers enefremers

Shell is daaromva plfchtde C02 jiaoct mat een bepaalc partantaga ta v

lar dds ookvocr andera bedrijven galdan
Shall haaft hear belaid aangascherpt an s dat b«lg jit ta •verkan r 1aar qtii^ dit niat

r^t B vcnef bahoudenkent en uregaat van maatschBppel | ke omvildeelmgen in cilasis

eigen verorTCvrsordeljkheld issfrakevon een dr eigendeschiending von de

becrii\en
‘

badrijf heeft deviijhsid
haar poncernba elc v rrnta gavan Da d^ais die drt vraagt vragai op tagen het balangvar
hattegangaan van gavaarlgkaklmaatvara idanng

armindaren dit

nei« hfhank^~lt Hik hrvge

leverpluhting

rshtbank trekt de redLcbeverplichting veer S hell breder en geeft een det dt oc4 vc

bedrgvan tsn galdan Dat satakant dat dauisp aak mils insbrd gahsudanin logar
I

_

precedentvierkngzal habben en dat deksns opslsgen aanwezig is

S Welle iuridtscheaevelaen Ian hetn iaiwe RIVM raciaertlieblaen
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5 1 26

5 1 2e

5 1 2e

5 1 26

DGMI[

@rws nl]
@minienw nl]

@nninienw nl]

@minienw nl]
@minienw nl]

f5rivm ni]

DGWB[ 5 1 26

DGMI[

5 1 26To 5 1 2e DGMI[

ASA[
@minienw nl]

@minienw nlj

@minienw nl] ILT[
HBJZ[ 5 1 26

6 1 2e

@ILenT nl]

@minienw nl] 6 1 2e

@minienw nl] 5 i 2e

6 1 2e ©minienw nll

5 1 266 1 2e

5 1 26

5 1 26 HBJZ[
5 1 26 DBO[
DGMI[ 5 1 26

DGMI[ 5 1 26

DGMI[

B5 [ 5 1 26

5 1 26

5 1 265 1 26

@minienw nl]

@minienw nl]

@min ienw nl]

5 I 16 Uljiv1l[

DGMI[ 5 1 26

DCO[ 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

ILT[ @ilent nl]
@minienw nl]

nnMI[

5 1 26 DGMI[

@rivm nl [

@min ienw nl]

@minienw nl]

5 1 26 5 1 26 5 1 26BSK[ [ @rivm nl]
5 1 26

DGWB[ 5 1 26

DGMI

@minienw nl]
5 1 265 1 26

5 1 26

5 1 26Cc @min ienw nl]
From

Sent Wed 1 12 2022 9 31 13 PM

Subject Tweewekelijks overleg Tatasteel breed

Wed 1 12 2022 9 31 00 PM

20211216 Tata Steel overlea actieliist en verslaa DOCX

Antwoorden 5 1 2e 5 1 2e docx

Verzoek 5 1 26 ILT ivm SLA pdf

DGMI OenM Staatssecretaris Dossier CD Externe Veiligheid 26 ianuari 2022 tr5

Received

QAs TSN achtergronddossier trS

Introductie TSN voor S pptx

Verzoek 5 1 26 DaMi pdf

Allen

Hierbij de agenda voor ons brede Tatasteel overleg van morgen Het overleg vindt plaats om 13 00 via Webex zie de link in

de afspraak

1 Mededelingen

2 Actielijst 16 december zie bijiage
o Doornemen belangrijkste openstaande acties

3 Actualiteiten

o Publicatie RIVM bronnenonderzoek zie https www noord

holland nl Actueel Archief 2Q22 Januari 2022 Publicatie RIVM rapport aezondheidsonderzoek IJmond binnenkort

o RVS uitspraak over grafietregens zie https odnzkq nl dwanasommen harsco toch onterecht stofverspreiding

intussen wel teruggedronaen en https www raadvanstate nl actueel nieuws igil28344 dwanasommen tata steel

onterecht

4 Politieke activiteiten januah
o Themasessie staatssecretaris zie bijgevoegde presentatie

o Werkbezoek staatssecretaris IJmondgebied
o CD Externe veiligheid zie het dossier in CM verwijzing bijgevoegd van hoofddossier en achtergnonddossier

5 Rondje langs de actielijnen wat loopt er nu en komende maanden

o Vergunningen

o Afspraken Roadmap H

o Meten en monitoren

o EU regelgeving

o Nieuw nationaal instrumentarium

o Onderzoek waterstofroute

o Communicatie en participatie

6 Omgeving
o Recente vragen en antwoorder 5 1 26 en 5 1 26 zie bijiage
o Verzoek 5 1 26 richting ILT zie bijiage
o Verzoek 5 1 26 richting DgMi zie bijiage

7 WVTTK
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16

5 1 2e

A]gTdiEll£]I^TtKERNTEAM TATA STEEL

Onderwerp

nieuwe invoer in rood Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

Motie Thijssen cs plan van aanpak om onacceptabele gezondheidsrisico s te voorkomen

NB stast op naam

Motie Thijssen is

voldaan5 1 2e

Beantwoording
burgerbrieven

Vraag Is wie rol stagiair gaat overnemen bij beantwoorden buraerbrieven Mooeliik kan de

projectseCretans hierin een rol oaan soelen

worden vervangen door

Graag een check op de tabellen per actielijn Met plan wordt medio januari me 5 1 2e sr 5 1 2e

besproken en vastgesteld

16 12 2021 11 1

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

16 12 2021 Programmaplan Allen 11 1

Voorberelden CD Op 15 december liggen de stukken van 1 december voor In procedurevergadering TK waarschijnITjk
CD na de Kerst in januari Obv Hoofddossier CD 9 September
Met CD staat gepland op 26 januari De Technlsche briefing is vandaag nlet doorgegaan 5 1 2e stuurt

nog een mail rond voor degen en die komende tijd nog werken en alvast voorbereidingen kunnen

treffen Mogelijk CD met een nieuwe bewlndspersoon Wenselijk is om in week 17 21 januari de

bewindspensoon te spreken over de voorbereldlng van het CD

2 12 2021 Start na 15 12

26 1 CD

14 1 1 vensle CD

dossler In lijn

5 1 26

5 1 2eVTH opvolginc staat de 26® ook op de agenda trekker

Media analyse Het tweewekelijkse media overzicht graag op de woensdag venspreiden zodat het op de agenda kan

worden meegenomen Graag verlengen tot aankomende commissle debat5 1 2eheeft toezegging

gekregen dat media analyse tot eind januari geleverd blijft worden

18 11 2021 31 1 20225 1 2e

in 5 1 2e Allen graag opmerkingen en

bekijken samen de relatle met het

rticipatleplan mbt de beschrijving van rollen en bevoegdheden van de overige
ondt deze af tbv mogelijk CD

Factsheet rollen en

bevoegdheden

Deze factsheet Is opgesteld met hulo van

suggesties doorgeven aan 5 1 26 5 1 2een

communicatI°

stakeholders

4 11 2021 5 1 26

0 1 26

24 12

an na

5 1 2e

Tijdlijn Deze tijdlijn is opgesteld om een overzicht te hebben van relevante gebeurtenissen Rond Tata Steel

De vraag aan alien om nog ontibrekende nota s rapporten en gebeurtenissen toe te voegen of door

te geven aan 5 1 2e 5 1 2e rondt deze af tbv mogelijk CD

25 10 gewenst Is om een CM archief voor Tata Steel aan te houden Check op toegankelljkheld voor

iedereen en check structuur 5 1 26 doet voorstel over correct gebruik ivm openbaarheid De CM

structuur zal binnenkort worden aangepast
Er is een nieuwe CM map aangemaakt met rulmte per actielijn voor archivering van stu kken

4 11 2021 5 1 26 24 12

CM archief uitgevoerd25 10 2021

1
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Deelacties per actielijn

Datum actie op de

lijst
Onderwerp Trekker s Stand van zaken Deadline

Actielijn 1

Aanscherpen huidige vergunning

ILT AK Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren [NB
staat in Delphi op naam 5 1 2e maar past het beste bij actielijn 1

5 1 2e
Handhavlngsverzoek Eris een mail binnengekregen met een aankondiging van een handhavingsverzoek

Actielijn 2

Volgen versnelling RoadmapH

Motie Thiispn ra nm7etten roadman plus in juridisch afrekenbare doelen NB staat op
naarr

ILT AK

5 1 26 5 1 2e 0

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleaaen over het vormgeven van een monitoringsprogramma
NB staat op naam

OenM WvL

5 1 2e

vervoigmetingen
depositieonderzoek

Overleg en voorbereidingen over de 2 vervoigmetingen van het depositieonderzoek zijn
opgestart

Roadmap ILT wordt betrokken bij voorbereidingen tbv monitoren voortgang Roadmap

5 1 2eWaarden vaststellen Om kwantitatleve waarden te kunnen stellen bij mate van voldoende vermindering
gezondheidsrlsico s zal worden aangesloten bij het generieke onderzoek naar cumulatle van

stoffen

Herijken
monitoringsprogramma
met bewoners

Betrekken DP bij proces van de Provincie Noord Holland om in overleg met omwonenden het

monitoringsprogramma te herijken

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

Milieuraad reach up Stas wil casus Tata Steel aangrijpen om andere lidstaten uit te dagen de RIE verder aan te

scherpen

17 18 19

december
5 1 26

Actielijn 5

Nieuwe mogelijkheden instrumenten

Motie Boucke cs juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te

verbeteren NB staat op naam EZK vanuit IenV\ 5 1 2e en

Motie Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs voortaan meewegen bij
vergunningverlening NB staat op naam

HBJZ LM

5 1 26 betrokken

5 1 26

5 1 2eVervolg op HBJZ HBJZ zal mogelijkheden ult notitie verder bekijken met OenM De Input uit venschiilende

2
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evaluaties zal worden meegenomennotitle

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

Motle Hagen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid van scenario s MB staat

op naam

DLCE MvZ

5 1 26 I

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

Evaluatie met gesprek
omwonenden

Samen met DP lessen trekken

3
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Uitgevoerde en afgevoerde acties afspraken

Plan van Aanpak intern 7 lljnen met acties om 2 wekelljks te bespreken met Stas

25 10 Korte termljn en lange termijn acties uit elkaar halen

versig van het document maken dat ook extern gedeeld kan worden
5 1 26

4 10 2021 Ligt voor

m 5 1 2e doen een laatste slag op het interne PVA

Er zal een ppt vensle worden gemaakt
5 1 2e

5 1 2e checkt stand van zaken

Fiches die EZk heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep
Fiches zijn geWOBt en worden dus openbaar

Fiche Tata Steel beleidsrijke
begroting

uitgevoerd31 5 2021

Vakantieplanning leden

Kemteam

Allen Kerstvakanties graag doorgeven aan 5 1 2e uitgevoerd18 11 2021

Onduidelijkheid wegnemen bij OD over mate van IBT dat ILT momenteel toepast MB IBT van ILT is

altijd gericht op provincies niet op OD s 5 1 2e gaat 7 december weer op bezoek In de regio

uitgevoerd18 11 2021 IBT

Vervanginc 5 1 2e

5 1 2e

Rondje langs de actielijn
houdens

5 1 2e leemt actielijn 6 waar totdat functls 5 1 2e weer Is ingevuld 5 1 2e fungeert als

achtervang

r5 1 2e en 5 1 2e
gaan rondje langs alle actlelijntrekkers om Intern plan van aanpak te maken tot

moment afronden 2 depositie onderzoeken Er zijn 3 aanvullende acties

Vraag Is waar actie vertalen lessen naar breed milleubeleidskader binnen DGMI gaat landen

Vraag Is of wij al gaan voottiereiden om tegenvallende resultaten uit depositle onderzoeken

Vraag is hoe wij het beste kunnen aanhaken bij de opzet van een RCR PCR Rijks of Provinciale

Codrdinatie Regeling Ivm vergunningentraject TSN naar DRI

9 12 2021 uitgevoerd

5 1 26 uitgevoerd2 12 2021

Brief aan de Kamer waarin

alle motles uTt CD worden

meegenomen

overkoepelend

Overzicht van plan van aanpak en actielijnen binnen lenW richting Tata n a v motie communiceren

aan de TK

25 10 relatie met PNH strakduiden In pva

VTH Tata benoemen als belangrijke casus leerpunten meenemen in traject vervolg commissle van

Aartsen

5 1 2e doet tekstvoorstel voor ad 1 bulletpunt 2 hoe casus Tata mee te nemen In breder beleid

luchtkwaliteit gezondheid
EZK wel meeondertekenen opleg kamerbrief met overzicht motles Ambtelijk afstemmen met EZK

over lenW pva

uitgevoerd13 9 2021

5 1 2e

Reactie op Tatabrief maken 25 10 Reactie zijn binnen gekomen concept brief gaat mee in dossier Stas voor bespreking 28 10

Van te voren brief bij Tata sonderen en lets overtiming gesprek toevoegen Contact Tata overdragen
van 5 1 2e naar 5 1 2e Er Is een digitale ultnodlglng zonder nadere toellchting gekomen van

Tata om lx per maand te overleggen

uitgevoerd18 10 2021

5 1 2e

5 l 2e 5 1 2c 5 1 2e 5 1 2e5 1 2eBeantwoording vragen5 1 2e

5 1 2e

Afstemmen over beantwoording vrager uitgevoerd18 11 2021 5 1 2e ussen

Gesprek omwonenden Kijken naar de delegatle voor gesprek met omwonenden Wens Is om nIet met meer ambtenaren dan

omwonenden aan tafel te zitten Indien gewenst kan

uitgevoerd18 11 2021
5 1 26

5 1 26 namens ILT aansluiten Ervoigt

4
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nog een venslag

Volgende week dinsdag wordt de 100 vensie gemaakt Graag nu laatste review ronde ulterlljk
vrijdag reactie op tekst Waar mogelljk einddata koppelen aan geplande acties

ultgevoerd18 11 2021 80 versle pva TK 5 1 2e

5 1 2e alien

Input TK brief en PVA Zijn zoekend hoe het verhaal In te steken bljvoorbeeld blik op Tata of Dmond

Samen met RWS en ILT wordt gewerkt aan 1 gezamenlljk verhaal

Kennlsmaklng is geweest tussen woordvoerders PNH en lenW Eris gesproken over het Instellen van

een omgevingsmanager
5 1 2e voegt toe dat insteek vanuit regio beter past blj rol die lenW heeft over meer algemene kaders

itt inaividuele bedrijven We zullen dit dinsdag gezamenlljk doordenken en spreken

ultgevoerd4 11 2021

Onderzoek Berger

actielijn 6

Gesprek Roland Berger Is geweest doel eind okt het eind rapport
Over 1 week komt Berger met onderzoeksresultaten

25 10 Onderzoek Roland Berger komt pas in november Zit ook bedrijfsgevoellge informatle in

maakt publicatie lastig Komt welllcht een publieksversle

ultgevoerd6 9 2021

Input TK brief en PVA

actielijn 5

Er is een schema opgesteld met 11 mogelijkheden deze is besproken met ILT Er is scherp aan de

wind gezocht naartheoretlsche mogelijkheden Advies Landsadvocaat is ook opgevraagd Vanuit

beleid zijn deze scherpe opties niet per direct allemaal gedragen
Op verzoek van Stas is nu document met 2 3 voorkeuirsopties in de maak

Vraac 5 1 2e is er ook advies aan de OD gevraagd
In TK brief wlllen we waanschijnlljk vooral het proces aangeven en zullen we waanschijnlijk nog niet

zover zijn dat er al gerichte keuzes zijn gemaakt

ultgevoerd4 11 2021

Input TK brief en PVA

actielijn 4

Tata is slechts een bedrijf Internatlonaal werkt regulering via algemene kadens REI

Luchtkwallteltsrichtlijn ZZS Issues ult NL worden In de EU aan de orde gesteld 5 i 2e heeft de

context geschetst in het format Deze brief betekent weer een stapje aanscherpiny van net NL

standpunt In EU Er zijn diverse acties te benoemen wat Stas In EU heeft gedaan wat brulkbaar Is en

gerelateerd Is aan zaakTata

ultgevoerd4 11 2021

S 1 2e

Input TK brief en PVA

actielijn 3

V stuk Is aangeleverd Wouter wacht nog op Input PNH Vraag is het PVA van de Provincle als

bevoegd gezag of van lenW vanuit regierol Vraagt om scherpe en genuanceerde formulering Martin

mailt vragen en opmerkingen aan 5 1 2e

Details per aktielijn Is prettig voor achtergrondkennis In TK brief gaan we waanschijnlljk een
abstractienlveau hoger zitten Wat wil lenW en PNH bereiken met meten en monitoren hoe gaan wij
te werk

Voor volgende week is er een ultnodlglng PNH om door te praten over meten en monitoren van de

Roadmap plus

ILT stemt met PNH teksten af 5 1 2e stemt af me

mate van detailniveau Ultdaging Is dat lenW regie moet voeren over hetgeen de Provincle moet gaan

dooen

ultgevoerd4 11 2021

5 1 26Input TK brief en PVA

actielijn 1

Het is nog schakelen met PNH over ultgevoerd4 11 2021

Nota voortgang actielijn 1 De stand van zaken rond deze Actielijn Is beschreven In de nota van Z’ W ^ber die naar u Is

gezonden door de Inspecteur generaal van de ILT ILT 2021 60033 5 1 2e deelt ILT nota aan Stas

ter info

ultgevoerd25 10 2021

2

ultgevoerdDossier Stas tbv 2 wekelijks
overleg

25 10 voonstel opiegnota om ad 1 geen open vragen formuleren en dus concreet voorstel per punt
toe te voegen

25 10 2021

5

294106 0237



stand van zaken actielijnen 5 1 2e heeft Input ontvangen en zal e e a samenvoegen
5 1 2e vervangt 5 1 2e strakke agenda maken houden

5 1 26 deelt ILT nota aan Stas ter info

25 10 2021 Wekelijks overleg kernteam

Tata Steel

25 10 om de week inplannen van een klein met alleen de actielijn trekkers en een groot overleg
met alle teamleden

uitgevoerd

Planning hei mld dag 25 10 Ibalans opmaken kortetermijn en lange termijn actielijnen mIddag deel niet hele dag
Koppelen aan activiteit en borrel eten

uitgevoerd25 10 2021

4 10 2021 Actualisatle Mia Vamll lijst HBJZ en DICE checken nieuwe Mia Vamil wachten op reactie van stas op nota

25 10 Voorstel is gedaan om grens voor milieu investeringen op te hogen van M€25 naar M€50 De

MIA VAMIL lijst en alle wijzigingen wordt elk jaar op 31 12 door de Staatssecretarls vastgesteld

Loopt
Ander dossier

Maar analogle van Betonakkoord Vroegtijdig meedenken Is goed plan 5 1 2e jeeft zaken meeStaalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

uitgevoerd20 9 2021

5 1 2e
Reactie PNH op brief lenW

inclusief wens Stas

Brief PMH Is aankondiging rapport RIVM van vorige week Brief moet beantwoord worden

Stas wil brief aan PNH sturen waarin staat wat wlj van hen verwachten Inclusief motles

5 1 2e en 5 1 2e maken opzet en zetten vragen uit

25 10 Brief aan PNH gaat deze week uit zit nu in de lijn Concept brief is vorige week door 5 1 2e

met 5 1 2e PN H afgestemd

Optles aandragen voor uitje In oktober bij
25 10 het wordt plan 5 1 2e en blljft voorlopig nog een verrassing
Datum koppelen aan hei middag

uitgevoerd6 9 2021

5 1 26 uitgevoerd30 8 2021

buiten verzoek

9 6 2021 Werkgroep Doorlopend

5 1 2e doet voonstel voor interdepartementaal project Doorlopend16 6 2021 Stuurgroep

6
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5 1 2e en
5126Beste

De beste wensen voor 2022 Jullie hebben recent allebei een aantal vragen gesteld Vanwege ons

verlof ontvang je een iets latere reactie dan gebruikelijk waarvoor excuses Ik beantwoord deze

vragen hieronder puntgewijs zodat jullie allebei geinformeerd zijn

Er gebeurt nog steeds veel zorgwekkends in de IJmond Mede daarom maken we graag zo snel

mogelijk kennis met de nieuwe staatssecretaris

Mag ik jullie vragen daar werk van te maken

We zullen dit verzoek overbrengen aan de nieuwe Staatssecretaris OF

We hebben dit verzoek overgebracht aan mw Heijnen Zij is zeer geinteresseerd in de

ontwikkelingen in de IJmond en zal op kortetermijn waarschijnlijkvolgende week een werkbezoek

plannen Wij komen hierop bij jullie terug

Zou een van jullie willen laten weten wat voor ons belangrijke data en zaken zijn dit nieuwe jaar

Wat we nu weten is dat er op 26 januari a s een commissie debat Externe Veiligheid is waar brief

over Tata een onderwerp is En dat er op 23 maart een technische briefing gepland staat over het

eindrapport van Roland Berger wb de haalbaarheid van de waterstofroute voor Tata

Klopt dat En ofztjn er nog meer data waar wij rekening mee moeten houden

Is het misschien mogelijk om ons voortaan tijdig op de hoogte te brengen van zaken en data die er

voor ons toe doen Dat zou heelprettig zijn

5 1 26 zal jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden Weet echter dat wij ook niet altijd alle actuele

informatie hebben en dat een en ander last minute kan wijzigen {bijvoorbeeld de technische

briefing die vlak voor de Kerst kort van tevoren werd afgezegd

zouden jullie kunnen aandringen bij gedeputeerde Jeroen Olthofop een zo snel mogelljke

verschijning van het RIVM rapport wat in het verschiet ligt

De provincie heeft inmiddels aangekondigd dat het onderzoek voor het Commissiedebat wordt

gepubliceerd waarschijnlijk op 21 januari Zie LINK

begrijp ik het goed dat TATA uitgezonderd wil warden van het SLA en dat dat ook gebeurt

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te

verbeteren Bedrijven zijn geen deelnemer aan maar onderwerp van het Schone Luchtakkoord en

kunnen niet op eigen verzoek worden uitgezonderd

Het is een akkoord tussen Rijk provincies en een groot aantal gemeenten waaronder de

IJmondgemeenten Afgesproken is dat voor de Industrie en energiesector emissie eisen worden

opgenomen die zo dicht mogelijk aan de onderkant BREF range liggen op het moment dat er een

vergunning moet worden opgesteld of geactualiseerd Dit geldt ook voor de vergunningen van Tata

Steel ILT adviseert de OD NZKG hierbij

Een recent voorbeeld waar dit in de praktijk is toegepast betreft de vergunning voor de

zwavelzuurfabrieken van Tata Steel Let op omwille van de technische haalbaarheid en h^

juridische gegeven dat een eis maakbaar moet zijn is door de OD voor Kooksfabriek 2 gekozer^oor
een hogere emissiegrenswaarde dan de onderkant van de BREF range gecombineerd met een
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onderzoeksverplichting Daarmee geeft men dus invulling aan het principe dat een emissie eis zc|

dicht mogelijk bij de onderkant van de BREF range moet liggen

Wij verwachten dat voor nieuwe installaties bijvoorbeeld de installaties die nodig zijT^oonien
groenstaalplan volledig aan de onderkant van de bandbreedte van de BREF range kunnen worden

vergLind

weike voorwaarden en deadlines gaan de ministenes van lenW en en m n EZKstellen aan TATA

wb het Groenstaalplan en wat betreft de subsidies

Dit is nog niet bekend De plannen voor het Groenstaalplan moeten eerst verder worden uitgewerkt

zodat helder is wat de effecten op milieu en gezondheid precies zijn 0ns ministerie gaat hier ook

nog een onafhankelijk onderzoek op uitvoeren De voorbereidingen hiervoor lopen

wanneer zIjn de gezondheidseffecten bekend van het Groenstaalplan

Zodra het bovengenoemde onderzoek is opgeleverd We streven er naar het onderzoek rond de

zomer af te hebben maar dit is mede afhankelijk van tijdige informatieverstrekking door Tata Steel

in hoeverre worden de resultaten van dat rapport over de gezondheidseffecten van het

Groenstaalplan op tijd meegewogen door de overheid

Flet rapport is ruim voor de vergunningverlening plaatsvindt gereed Dat kan ook niet anders omdat|
voor de vergunningsverlening nog gedetailleerdere gegevens nodig zijn dan voor het onderzoek

Overigens zal voor de vergunning waarschijnlijk ook een milieu effectrapportage moeten worden

uitgevoerd Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming
Anders gezegd verwachten we geen onomkeerbare stappen voor het onderzoek is afgerond

in hoeverre is de precieze opdrachtsvraag van dat onderzoek bijjullie bekend en zo ja kunnen

juiiie je daarin vinden

lenW is zelf verantwoordelijk voor de onderzoeksvraag Zoals aangegeven zijn wij het onderzoek aan

het voorbereiden Zodra het onderzoek gaat lopen zullen we een klankbordgroep inrichten waarin

jullie en andere belanghebbenden kunnen participeren Hierin komt ook de onderzoeksvraag en de

afbakening van het onderzoek aan bod

Ik ben ook benieuwd wie dit gaat doen en vooral wanneer Het zijn vragen die ik al maanden stel

maar niemand lijkt het antwoord te weten ofduidelijkheid te willen geven Ik vind dit zonde van de

tijd Hoe eerder hier eerlijke antwoorden op komen hoe duidelijker het is wat er moet gebeuren

welke evt opiossingen maatregelen Hoe minder weerstand uit de omgeving en snellere overgang

naar groenstaal

We begrijpen het ongeduld De planning is hier vooral afhankelijk van Tata Steel omdat zij de

benodigde uitwerking voor de installaties moeten delen en uiteindelijk ook een vergunningaanvraag

moeten indienen Wij zijn voortdurend in gesprek met het bedrijf over de planning en het proces om

e e a goed te laten verlopen Uiteraard dringen we aan op het tijdig betrekken van de omgeving

Zoals hierboven is aangegeven voeren wij het onderzoek naar de effecten van het waterstofplan op

milieu en gezondheid zo spoedig mogelijk uit In de tussentijd voorzien we geen onomkeerbare

stappen
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Verder vind ik hetraar dat Tata volledig vrijgesteld wordtvan de WHO normen voor2030 Alihans zo

heb ik het begrepen Klopt dit

Dit is we heel ambitieloos en het geeft het idee dat zelfs het Groenstaalplan geen verbetering kan en

gaat brengen Op z n minst had er iets van verbetering kunnen warden nagestreefd zoals

bijvoorbeeld 10 boven de WHO norm In ieder geval strakker dan de Europese normen

Wat is de reden dat Tata compleet wordt vrijgesteld

Waarom niet een ambitie afspreken met Tata en vastleggen zodat een duidelijke verbetering in

gezondheid wordt geborgd

Zie boven

Ofbiedt het Groenstaalplan toch geen verbetering voorde gezondheid Liegt

de zaken mooier voor Ik hoop oprecht dat hij niet liegt

ofstelt hij5 1 2e

Wij verwachten dat het groenstaalplan een significante verbetering voor gezondheid en milieu

opievert en zijn benieuwd naar de precisering daarvan welke o a uit het door ons uit te voeren

onderzoek zal volgen

Hartelijke groeten

5 1 26 en 5 1 2e
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Tata Steel Nederland TSN is een van

de grootste uitstoters van industriele
emissies in Nederland

Vanaf 2018

grafietregens TSN

bezorgde omgeving o a aangifte tegen TSN

TSN publiceert Roadmap om overlast te

beperken

Inspectie Leefomgeving en Transport
rechtszaken over aanscherpen vergunning

Historie

I
r

■

I
u Ut ii st

2021

m
m

Onderzoek Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu Hieruit blijkt een verhoogd
gezondheidsrisico met name voorTdnderen

Werkbezoek vorige Staatssecretaris aan

bewoners GeenToekomst voor de fabriek als
het bedrijf zo vuil blijft als nu

Verzoek van de provincie om o a de nationale
normen aan te scherpen

Kamermotie Thijsen stel een plan van aanpak
op om de gezondheidsrisico s te beperken

Publicatie plan van aanpak 1 12

i
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■■
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‘

I
5 1 2e
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Ministerie van lenW

Stelselverantwoordelijk voor vergunningen
toezicht en handhaving van milieutaken

Verantwoordelijk voor andeljke regelgeving
over milieu bv Wet Mi ieubeneer

LandeIMke afspraken rondom milieu bv Schone
Lucht Akkoord

Inspectie Leefomgeving en Transport
Adviesfunctie vergunningen BRZO bedrijven
waaronder Tata

Interbestuurlijk toezicht op provincie en

gemeenten m b t mi ieutaken

Provincie Noord Holland

Vergunningverlening toezicht en handhaving
van milieutaken m b t TSN

Taken gemandateerd aan de omgevingsdienst
Noordzeekanaa gebied

Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat

Verantwoordelijk voor het vestigingsklimaat en

de C02 reductiedoelstellingen

Verantwoordeliik voor de maatwerkafspraken
subsidies met de top 10 grote uitstoters
waaronder TSN

Rollen en

verantwoordelijkheden
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HARSCO

Toezicht
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Noord Hollandim Orngevingsdienst
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Doelstelling en werkwijze plan van aanpak
Het doel is om de gezondheidsrisico s in de

IJmondregio versneld te verminderen

Het plan bevat acties die als resultaat
hebben dat TSN haar fabrieken en

productieprocessen moet aanpassen

Daardoor gaat de luchtverontreinigende
uitstoot sneller en significant omiaag en

wordt de leefomgeving in de regio IJmond

gezonder voor de inwoners

Het plan sluit aan op bestaande afspraken
en werkwijzen

Omwonenden vinden het plan niet ver

genoeg qaan en eisen directe sluiting van

een deefvan de installaties

Acties en

maatregelen
overheid

Reductie

emissie

\~

Aanpassen
installaties

5
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Acties uit het plan van aanpak

Vergunningen

Aanscherpen door PNH ODNZKG met

advies ILT

RIVM normeert ZZS waarden

Verankeren Roadmap

Versnellen en verankeren maatregelen

Snellere reductie lood en PAK stoffen

Monitoren en meten

2x herhaling depositieonderzoek

Aantal uitbreidingen op

monitoringsprogramma

Europese emissienormen

Inzet op strenger bronbeleid en

strakkere normen voor luchtkwaliteit

Nationale regelgeving

Overzicht huidige instrumenten SLA

ZZS mogelijk aanscherpingen n a v

evaluates in 2022

Onderzoek effecten waterstofroute

Uitvoeren onafhankelijk onderzoek

naar effecten op milieu en gezondheid

Communicatie

41

5

2

6

3

7

6
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Overzicht aangenomen moties

Thijssen cs plan van aanpak om onacceptabele
gezondheidsrisico s te voorkomen

Afgedaan

Thijsen cs omzetten roadmap plus in juridisch
afrekenbare doelen

Loopt actielijn 2 Roadmap verankeren

Van der Lee cs maximaal ruimte benutten om

strengere normen in te voeren

Loopt via actielijnen 1 5 vergunningen en regelgeving

Boucke cs juridische instrumenten om de kwaliteit van

de leefomgeving te verbeteren

Loopt via actielijn 5 nationals regelgeving en EZK

Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs voortaan

meewegen bij vergunningverlening

Loopt Voortgang gemeld in voortgangsbrief ZZS

Hagen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid
van scenario s

Loopt via actielijn 6 onderzoek waterstofroute

Daarnaast zijn er 5 moties aangenomen die door
EZKworden afgedaan

Geen onomkeerbare stappen zetten zolang onderzoek

loopt naar C02 reductie afgedaan

Voorkomen weglek van investeringen naar buitenlandse
aandeelhouders loopt

Ook beschikbaar stellen subsidie indien niet voor

ondergrondse C02 opslag wordt gekozen loopt

Geen

gezon

In de SDE subsidieregeling borgen dat geen subsidie wordt

afgeqeven die kan eioen fot verslechtering of bestendiging
van de gezondheidssituatie loopt

En twee moties aangehouden
Uitstoot Kooks2 fabriek 24 7 monitoren en openbaar
maken

Herhalen depositieonderzoek in 2022

n euwe subsidierelaties aangaan zonder
dheidswinst voor de omgeving loopt

7

294117 0240



Vooruitblik 2022

Januari

Uitsoraak Raad van State over

grafietregens
Publicatie RIVM rapport over bron van

ositie uit

Vender in 2022

Eerste verbeteringen merkbaar
realisatie Roadmap maatregelen

Rapporteren en evalueren voortgang
t o v plan van aanpak

Nieuwe onderzoeken en publicaties

net stof waar komt de stofdep
het eerdere rapport vandaan

Commissiedebat Externe Veiligheid

z
1 11 1 1

Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaalEerste kwartaal

A A AA A AA

AW ih• Commissiedebat

• Uitkomsten RIVM

bronherleiding
• Eerste tranche

maatregelen
Roadmap gereed

• Melding voortgang
aan TK

• Onderzoek RIVM GGD

naar gezondheid
IJmond

Onderzoek 01 1 naar^
problematlek

• Onderzoek effecten

waterstofroute

• Publicatie nieuw

stofdepositie
onderzoek

Evaluatie effecten en

plan van aanpak

y V y V 8
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Risico s

Emissiedaling valt tegen
Vroegtijdig uitwerken terugvalopties

Capaciteit bij provincie Noord
Ho land te laag om ambities waar te
maken

Ambtelijk escaleren

Maatschappij eist sneller

verbeteringen dan realiseerbaar

Vroegtijdig uitwerken terugvaiopties

Tata Steel werkt niet mee bv door

beperken Investerlngen
Beheersen via toezicht en bestuuriijke
aandacht

t

£
A

mm

Si 4Ilei
h
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Accenten nieuwe bewindspersoon

Verzoeken vanuit de

omgeving en Tata Steel voor

gesprekken werkbezoek

Inzet lenW op de middellange
termijn

Precedent voor andere

bedrijven top 10 20

vervuilers

10

294117 0240



5 1 2s DGMI

5 1 2e
Vei«iiKk i u diiwii

5 1 2e B T 5 1 2e DCMI S 1 2e DCMI

FW Aang«ti«cht d« bri«f onivangenvaii Ejco Com miss ris Sinkevicius s«dat»erd 12 01

2022 2129

CCi

e 515
RijUam Bppllt In vmr pttpr riS ftll Ortnbff P0 1 J pupnrp IptpiTSa ^l ppl_FhJV rpr | ff

Ha

han di ^ 1 £ iyde™ijzar□rnler Even k|ker i

6 1 2e «J
^

Oiwszeggen cit kiandl

5 1 2e

mij o

mj

hsvirgEuerzook is kansloce •jssi

Van 5 1 2B 5 1 Z^nedamcccawtaLconn
Verzonoen woenaag 12|3nua i2J2i 1 S1

Aan PoaOuS 1 2 5 1 2e @mlnlefiw rl post L^ 1 2 5 1 26
1 Sftrdlvzgrknl Infoiffpeierjarnenkoek ni Into Oeau

5 1 2e ©etejropa eu 5 1 2© ©ec ejropKeo

OnUerwerp AangeietN Qe drlef ortvargen van EjroCcmmi

@rrlnlOTYnl

n 5 1 2e ec e^ ODa e^J

fisSinkevkluagedateera 12 01 2022 rza^ 1 5

6 1 2eQe^hts

Qaarneow aancachtvxir deaaneehechtebrief ortvaneervan EurocommisarfeSinkevfcpjsiizAe 5 1 5

li hetblEPncer vrseg k uw senflatntvcNpr be 1 na bataealeanea InwereeniefiinilnBmahaarOeleias

iiLake irbretiier rkht deComniis t aa handhavhpirBoanningen oriorttair oo gevalbn diemiper od een

svsterratiiheahendiigvan hsEU echt in een lidstaat

[fevanfla^gepubkeerdeultsfiaa van beRvS geett aarleldlngpni eer harflMavIngsverzoet tedoenr

Corrrrissfe voor hasyaematiaihsihendar van hec EU recrt in lidaaat hederland irzakeVTH aangaand

bijfle

^5 1 5
5 1 5

regeiingteOepr oe en

tedaen wi ik bg uaoroe’en of u open aaav cor eengegzrek orr een rriinelgke

Mag kvanu ememer

• aaoliulJigJe ut«ciLhiUngrii I de IfriKznd tiicd i50dSlii t e el

5 1 26

ardtlng Schapsiflopien

6 1 2s

294118 0241



7T

f
■r’

•■

Ii

wrm rp

4

0
k U

VERGUNNINGVERLENING

TOEZICHT EN

HANDHAVING VTH

fe i

1 iS

■a l\
a

mi
r
if

i

i

Sii
l r

Pi^ r

4
i

•

t FT|^ |
li

»a ■

vl

SP i\

1
■ •

V •

b 7
» V

i
■ ■

■

f
• 1»

y«
^ Themasessie staatssecretaris

13 januari 2022

5 ►
V4I9 «

A

ukf

»
■

ry

Jk ♦
•s

•

■ ’fi r
■

A

1^
■

\4
•►r

^fimb p

n

I
•

W T V

if
t ‘it ■i

if J «•

I
f

i ^
f

L t

cq
4 fljVf

5
r

r

4

42



VTH

Doel Een schone veilige en gezonde leefomgeving

VTH draagt bij aan de doelen m b t de leefomgeving

VTH is een middel om het doel te bereiken VTH is nooit een doel op zich

VTH heeft de warme aandacht van de media en de politiek m n

incidentgericht

2
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HISTORIE VTH

2007 rapport Mans De tijd is rijp

2008 rapport Costing IBT Van specifiek naar generiek

2009 package deal Rijk IPO en VNG

2009 2012 interbestuurlijk programma uitvoering met ambitie PUmA uitwerking
package deal

2012 wet revitalisering generiek toezicht interbestuurlijk toezicht

2014 VNG rapport Wolfsen Vertrouwen tempo helderheid

2016 inwerkingtreding wet VTH wijziging Wabo

2017 inwerkingtreding amvb VTH wijziging Bor

2021 rapport Van Aartsen Om de leefomgeving 4 3 21

2021 rapporten Algemene Rekenkamer een onzichtbaar probleem en handhaven in het

duister

2021 Kamerbrief Versterking VTH stelsel 13 12 21

2021 Regeerakkoord noemt Van Aartsen 24 miljoen voor versterking VTH
3
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STELSELVERANTWOORDELIJKHEID lENW

VTH stelsel ziet op milieuregelgeving

Staatssecretaris lenW is stelselverantwoordelijke voor VTH stelsel als

geheel

Het bevoegd gezag ligt bij provincies m n Brzo bedrijven en

gemeenten

Provincies en gemeenten zijn verplicht om de uitvoering van VTH voor

het basistakenpakket bij een omgevingsdienst te beleggen

Voorbeeld voor Tata Steel is de provincie Noord Holland bevoegd
gezag De uitvoering ligt bij de ODNZKG
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RAPPORT Commissie Van Aartsen

Staatssecretaris lenW ziet dat er teveel misgaat in het
milieudomein en wordt door TK op incidenten aangesproken
Staatssecretaris lenW vraagt onafhankelijke commissie om VTH

stelsel onder de loep te nemen en te adviseren op rol van

omgevingsdiensten regierol van Rijk en toekomstbestendigheid
Adviescommissie VTH onder voorzitterschap de beer Van Aartsen

ingesteld op 1 juli 2020 advies opgeleverd op 4 maart 2021

Rapport adviescommissie VTH

VTH stelsel functioneert niet goed door fragmentatie en

vrijblijvendheid waardoor vermijdbare schade ontstaat

Binnen fundamenten VTH stelsel essentiele verbeteringen nodig
10 aanbevelingen cie beveelt aan dat vanwege samenhang deze
alle 10 worden opgevolgd geen cherry picking

293415 0242



10 AANBEVELINGEN
a Ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen

b Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen

c Meer prioriteit capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging

d Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst

e Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering

f Verplichting tot informatie uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en

kennisdeling

g Een uitvoerings en handhavingsbeleid en een uitvoeringsprogramma per regio

h Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien

van de benoemingsprocedure

i Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten

j Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen

Ter voorbereiding op kabinetsreactie zijn aantal onderzoeken uitgevoerd en in
^

September 2021 opgeleverd
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Algemene Rekenkamer

In 2021 een tweetal rapporten opgeleverd Een onzichtbaar

probleem januari 2021 en

Handhaven in het duister

Rapport is 30 juni jl opgeleverd

Conclusie

Aanpak milieucriminaliteit en overtredingen is ontoereikend

Belangrijke oorzaak is ontbreken van goede betrouwbare data

293415 0242



Kamerbrief Versterking VTH stelsel

13 12 21 1

Het fundament van het VTH stelsel zijn robuuste deskundige en

vernieuwende omgevingsdiensten die de door de bevoegde gezagen aan

hen opgedragen taken met gezag en professionaliteit kunnen uitvoeren

waarbij de informatiehuishouding tussen alle partijen in de keten op orde

IS

Omgevingsdiensten moeten klaarzijn om naast hun huidige taken hun

essentiele rol te pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland

voor staat

Rijk heeft voldoende instrumenten om stelselverantwoordelijkheid te

kunnen waarmaken stimuleren en faciliteren waar mogelijk en ingrijpen
en aanspreken waar nodig
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Kamerbrief Versterking VTH stelsel

13 12 21 2

Al e 10 de aanbevelingen van de commissie worden opgevolgd en

uitgevoerd
Het gaat om onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

Op alle niveaus situatie a la aanwijzing rijksinspecties
In brief beknopte beschrijving van opvolging van aanbevelingen
commissie Van Aartsen

Gezamenlijk werken aan vorming interbestuurlijk programma waarin

lopende sporen als Liever een goede buur in op kunnen gaan

Start voor zomer 2022

Aandachtspunt gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

293415 0242



Krachtenveld VTH

Andere partijen

Rijkspartijen EZK LNV

OM

Politie

Brancheorganisaties
bedrijven
Unie van Waterschappen
BRZO

RWS

Kennispartijen
Etc

Betrokken partijen

Rijkspartijen JenV BZK

IPO

Provincies

VNG

Gemeenten

Omgevingsdienst NL

Omgevingsdiensten
ILT

10
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VTH 2022

Bestuurlijke regiosessies januari 2022 doel versterken stelsel en

verbinden en activeren van betrokken partijen vertrouwen

samenwerking en draagviak

Inrichten Interbestuurlijk Programma met partners le kwartaal 2022

Uitvoering Interbestuurlijk Programma 2022 en verder

Commissiedebat ten Toezicht en Handhaving nog geen datum

Uitwerking regeerakkoord opstellen bestedingsplan i s m ILT

12
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A]gTdiEll£]I^TtKERNTEAM TATA STEEL t op 13 jBWMrv^i^^nieuwe invoer in rood Deadline

Onderwerp

Actielijn 0

Programmaorganisatie

Motie Thijssen cs plan van aanpak om onacceptabele gezondheidsrisico s te voorkomen

NB stast op naam 5 1 2e

Motie Thijssen is

voldaan
5 1 2e

Programmaplan Allen Graag een check op de tabellen per actielijn Met plan wordt medio januari met 5 1 2e er 5 1 2e

besproken en vastgesteld

16 12 2021 17 1

Voorberelden CD Met CD staat gepland op 26 januari Dossier is opgesteld voor hele CD breder dan Tata Steel

aangeleverd Bezettlng en gang van zaken kort voor debat bespreken

2 12 2021 26 1 CD

14 1 V vensle CD

dossier in lljn

5 1 2e

Deze factsheet is opgesteld me^hj jjja van 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e Allen graag opmerkingen en

suggesties doorgeven aan 5 1 2e 5 1 2een

communicatie en participatieplan mbt de beschrijving van rollen en bevoegdheden van de overige
stakeholders 5 1 2e ondt deze af tbv mogelijk CD Bespreken in een volgend overleg

Deze tijdlijn is opgesteld om een overzicht te hebben van relevante gebeurtenissen Rond Tata Steel

De vraag aan alien om noa ontibrekende nota s rapporten en gebeurtenissen toe te voegen of door

te geven aan 5 1 2e5 1 2e rondt deze af tbv mogelijk CD Bespreken in een volgend overleg

Factsheet rollen en

bevoegdheden

4 11 2021 24 125 1 2e

5 1 26 bekijken samen de relatie met het

5 1 26Tijdlijn4 11 2021 24 12

Onderzoek RIVM

bronherleiding
Rapport bestuderen en QStA s opstellen tbv CD

Webinar provincie op 21 januari volgen

13 01 2022 24 01
5 1 26

5 1 26Verzoeken 5 1 2e Bespreken verzoek voor overleg met ILT over SLA13 01 2022
5 1 26

Bespreken verzoek I 5 1 2e voor gesprek met DG nav brief Eurocommissaris13 01 2022 Verzoeken 5 1 2e 5 1 26

Werkbezoek stas Aankondigen dat de stas op kortetermijn een werkbezoek wilt uitvoeren Maakt onderdeel uit van

100 dagen kennismaking Werkbezoek llefst fyslek uitvoeren Afhankelljk van de mogelljkheden
Graag voorbereiden met provincie en Emondregio om goede vertegenwoordiging van de verschillende

perspectieven aan het woord te laten

13 01 2022
5 1 26

QSlA s opstellen tbv CD 21 0113 01 2022 Uitspraak RvS

dwangsommen Harsco

5 1 26

1
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Deelacties per actielijn

Datum actie op de

lijst
Onderwerp Trekker s Stand van zaken Deadline

Actielijn 1

Aanscherpen huidige vergunning

ILT AK Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren [NB
staat in Delphi op naam I 5 1 2e maar past het beste bij actielijn 1

Handhavlngsverzoek Eris een mail binnengekregen met een aankondiging van een handhavingsverzoek5 1 2e

Actielijn 2

Volgen versnelling RoadmapH

Motie Thijsen cs omzetten roadmap plus in juridisch afrekenbare doelen NB staat op
naam

ILT AK

5 1 2e
■

5 i 2een

ILT bekijkt of een advies ingedlend gaat wordenAdvles op vergunning

Hoogovens en energie

ILT

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma
NB staat op naam Wouter van Lonkhuyzen

OenM WvL

Overleg en voorbereidingen over de 2 vervolgmetingen van het depositieonderzoek door RIVM

zijn opgestart

vervolgmetingen
depositieonderzoek

5 1 2e

Roadmap t ILT wordt betrokken bij voorbereidingen tbv monitoren voortgang Roadmap t Overleg tussen TS

en de verschillende overheden voIgt eind januari begin februari5 1 2e

Waarden vaststellen Om kwantitatleve waarden te kunnen stellen bij mate van voldoende vermindering
gezondheidsrisico s zal bekeken worden of aangesloten kan worden bij het generieke onderzoek

naar cumulatie van stoffen

5 1 2e

Betrekken DP bij proces van de Provincie Noord Holland om in overleg met omwonenden het

monitoringsprogramma te herijken
Herijken
monitoringsprogramma
met bewoners

5 1 2e

Gezondheidsonderzoek

Emond GGD RIVM

Bespreken met RIVM en bepalen wat het vervolg is en wie dat moet uitvoeren5 1 2e

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

5 1 2eMilieuraad reach up Stas wil casus Tata Steel aangrijpen om andere Ildstaten uit te dagen de RIE vender aam te

scherpen

17 18 19

december

Brief EC Sinkevicius Nota voor stas wordt opgesteld Ism de PV een overleg met de Commissie plannen medio

februari

5 1 26

2
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Actielijn 5

Nieuwe mogelijkheden instrumenten

Motie Boucke cs juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te

verbeteren NB staat op naam EZK vanuit lenW 5 1 2e en

Motie Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs voortaan meewegen bij
vergunningverlening NB staat op naam

HBJZ heeft memo opgesteld nav de analyse HBJZ zal mogelijkheden ult notitie verder bekijken
met OenM De input uit verschillende evaluates zal worden meegenomen

OW wil analyse HBJZ ook ontvangen Hlerblj zal een dulding worden gegeven

HBJZ LM

5 1 2e betrokken

5 1 2e

6 1 2eVervolg op HBJZ

notitie

Q2 2022

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

Motie Hagen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid van scenario s NB staat

op naam

Afspraak met commissle met over uitvoering onderzoek Vender nadenken over inrichten

klankbordgroep Bij voorkeur voor zomer 2022 afronden

DLCE MvZ

5 1 2e

5 1 2e
Commissie men I

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

Evaluate met gesprek
omwonenden

Samen met DP lessen trekken

Overleg met

Dmondgemeenten
Overleg met verschillende gemeenten loopt

3
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Uitgevoerde en afgevoerde acties afspraken

5 1 2eMedia ana lyse Met tweewekelijkse media overzicht graag op de woensdag venspreiden zodat het op de agenda kan

worden meegenomen Graag verlengen tot aankomende commissie debat 5 1 2dieeft toezegging

gekregen dat medla analyse tot eind januari geleverd blljft worden

18 11 2021 Loopt

Beantwoording
burgerbrieven

Vraag is wie rol stagiair gaat overnemen bij beantwoorden burgerbrieven Mogelijk kan de

projectseCretans hierin een rol qaan spelen Louise zal tijdens zwangerschapsverlof vanaf 11 januari
worden vervangen door

Afspraken
gemaakt

16 12 2021

5 1 2e

5 1 26

CM archief 25 10 gewenst Is om een CM archief voor Tata Steel aan te houden Check op toegankelljkheld voor

iedereen en check structuur 5 1 2e doet voorstel over correct gebruik Ivm openbaarheid De CM

structuur zal binnenkort worden aangepast
Er Is een nieuwe CM map aangemaakt met rulmte per actlelijn voor archivering van stukken

uitgevoerd25 10 2021
5 1 2e

Plan van Aanpak intern 5 1 2e 7 lijnen met acties om 2 wekelijks te bespreken met Stas

25 10 Korte termijn en lange termljn acties uit elkaar halen

Moeder versie van het document maken dat ook extern gedeeld kan worden

5 1 2e en 5 1 2e doen een laatste slag op het interne PVA

Er zal een ppt vensie worden gemaakt

uitgevoerd4 10 2021

Fiche Tata Steel beleldsrijke
begroting

5 1 2e checkt stand van zaken

hicnes die EZK heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep
Fiches zijn geWOBt en worden dus openbaar

uitgevoerd31 5 2021
5 1 2e

Vakantieplanning leden

Kemteam

Allen Kenstvakanties graag doorgeven aan 5 1 2e uitgevoerd18 11 2021

Onduidelijkheid wegnemen bij OD over mate van IBT dat ILT momenteel toepast NB IBT van ILT is

altijd gericht op provincies niet op CD s 5 1 2egaat 7 december weer op bezoek in de reglo

uitgevoerd18 11 2021 IBT 5 1 2e

Vervanging Marjolein van

Zuilekom

5 1 2e neemt actielijn 6 waar totdat functie 5 1 2e weer is ingevuld 5 1 2e dngeertals
achtervang

5 1 2e en 5 1 2e gaan rondje langs alle actielljntrekkers om Intern plan van aanpak te maken tot

moment afronden 2 depositie onderzoeken Er zIjn 3 aanvullende acties

Vraag is waar actie vertalen lessen naar breed milleubeleidskader binnen DGMI gaat landen

Vraag Is of wij al gaan voorberelden om tegenvallende resultaten ult deposltle onderzoeken

Vraag is hoe wij het beste kunnen aanhaken bij de opzet van een RCR PCR Rijks of Provinciale

Codrdinatie Regeling Ivm vergunningentraject TSN naar DRI

uitgevoerd9 12 2021
5 1 26

Rondje langs de actielijn
houdens

uitgevoerd2 12 2021
5 1 2e

Brief aan de Kamer waarin

alle modes ult CD worden

meegenomen

overkoepelend

Overzicht van plan van aanpak en actielijnen binnen lenW richting Tata n a v mode communiceren

aan de TK

25 10 relatle met PNH strakduiden In pva

VTH Tata benoemen als belangrijke casus leerpunten meenemen in traject vervolg commissie van

Aartsen

5 1 2e doet tekstvoorstel voor ad 1 bulletpunt 2 hoe casus Tata mee te nemen In breder beleid

luchtkwaliteit gezondheid
EZK wel meeondertekenen opieg kamerbrief met overzicht moties Ambtelijk afstemmen met EZK

uitgevoerd13 9 2021

5 1 2e

4
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over lenW pva

Reactle op Tatabrlef maken 25 10 Reactle zijn binnen gekomen concept brief gaat mee in dossier Stas voor bespreking 28 10

Van te voren brief bij Tata sonderen en iets over timing gesprek toevoegen Contact Tata overdragen
Er Is een digitale ultnodlglng [zonder nadere toellchting gekomen van

ultgevoerd18 10 2021

5 1 2s

5 1 2e5 1 2e naar

Tata om lx per maand te overleggen

van

5 1 2e 5 1 2sBeantwoording vragen dhr

de Jong

Afstemmen over beantwoording vragen ultgevoerd18 11 2021 tussei
5 1 2e

18 11 2021 Gesprek omwonenden Kijken naar de delegatle voor gesprek met omwonenden Wens Is om niet met meer ambtenaren dan

omwonenden aan tafel te zitten Indien gewenst kan 5 1 2e namens ILT aansluiten Er volgt
nog een venslag

ultgevoerd5 1 2e

Volgende week dinsdag wordt de 100 vensie gemaakt Graag nu laatste review ronde uiterlijk
vrijdag reactle op tekst Waar mogelijk einddata koppelen aan geplande actles

Ultgevoerd18 11 2021 80 versie pva TK
5 1 2e

Input TK brief en PVA 5 1 2e Zijn zoekend hoe het verhaal in te steken bijvoorbeeld blik op Tata of Umond

Samen met RWS en ILT wordt gewerkt aan 1 gezamenlijk verhaal

Kennismaking Is geweest tussen woordvoerders PNH en lenW Erls gesproken over het instellen van

een omgevingsmanager
5 1 26 voegt toe dat insteek vanult reglo beter past bij rol die lenW heeft over meer algemene kadens

itt Individuele bedrijven We zullen dit dinsdag gezamenlijk doordenken en spreken

Ultgevoerd4 11 2021

Onderzoek Berger
actielijn 6

Gesprek Roland Berger is geweest doel eind okt het eind rapport
Over 1 week komt Berger met onderzoeksresultaten

25 10 Onderzoek Roland Berger komt pas in november Zit ook bedrijfsgevoelige Informatie in

maakt publicatie lastig Komt wellicht een publieksvensie

Ultgevoerd6 9 2021
5 1 2e

4 11 2021 Input TK brief en PVA

actielijn 5

5 1 2s Er Is een schema opgesteld met 11 mogelijkheden deze is besproken met ILT Er Is scherp aan de

wind gezocht naartheoretische mogelijkheden Advies Landsadvocaat is ook opgevraagd Vanuit

beleld zijn deze scherpe optles niet per direct allemaal gedragen
Op verzoek van Stas Is nu document met 2 3 voorkeunsoptles in de maak

Vraag 5 1 2s is er ook advies aan de OD gevraagd
In TK brief wlllen we waanschijnlljk vooral het proces aangeven en zullen we waanschijnlijk nog niet

zover zijn dat er al gerichte keuzes zijn gemaakt

ultgevoerd

Input TK brief en PVA

actielijn 4

Tata is slechts een bedrijf Internatlonaal werkt regulering via algemene kadens REI

Luchtkwallteltsrichtlijn ZZS Issues ult NL worden In de EU aan de orde gesteld 5 1 2e heeft de

context geschetst in het format Deze brief betekent weer een stapje aanscherping van het NL

standpunt in EU Er zijn diverse acties te benoemen wat Stas in EU heeft gedaan wat bruikbaar is en

gerelateerd Is aan zaakTata

ultgevoerd4 11 2021
5 1 2e

Input TK brief en PVA

actielijn 3

1 stuk is aangeleverd Wouter wacht nog op input PNH Vraag is het PVA van de Provincie als

bevoegd gezag of van lenW vanuit reaierol Vraagt om scherpe en genuanceerde formulering 5 1 2s

mailt vragen en opmerkingen aan 5 1 2e

Details per aktielijn is prettig voor achtergrondkennis in TK brief gaan we waanschijnlijk een
abstractieniveau hoger zitten Wat wil lenW en PNH bereiken met meten en monitoren hoe gaan wlj
te werk

Voor volgende week is er een uitnodiging PNH om door te praten over meten en monitoren van de

Ultgevoerd4 11 2021
5 1 2s

5
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Roadmap plus

5 1 2eILT stemt met PNH teksten af 5 1 2e jtemt af met

mate van detailniveau Uitdaglng is dat lenW regie moet voeren over hetgeen de Provincle moet gaan

dooen

Input TK brlef en PVA

actlelijn 1

Het is nog schakelen met PNH over ultgevoerd4 11 2021 5 1 2e

Nota voortgang actlelijn 1 De stand van zaken rond deze Actlelijn Is beschreven In de nota van 22 oktober die naar u Is

gezonden door de Inspecteur generaal van de ILT ILT 2021 60033 5 1 2e deelt ILT nota aan Stas

ter info

ultgevoerd25 10 2021 5 1 2e
2

25 10 2021 Dossier Stas tbv 2 wekelijks
overleg

25 10 voonstel opiegnota om ad 1 geen open vragen formuleren en dus concreet voorstel per punt
toe te voegen

Stand van zaken actielijnen 5 1 2e neeft Input ontvangen en zal e e a samenvoegen
5 1 2e vervangt 5 1 2e strakke agenda maken houden

5 1 2e Jeelt ILT nota aan Stas ter info

ultgevoerd
5 1 2e

5 1 2eWekelijks overleg kernteam

Tata Steel

25 10 om de week inplannen van een klein met alleen de actielijn trekkers en een groot overleg
met alle teamleden

ultgevoerd25 10 2021

Planning hei mld dag 25 10 balans opmaken kortetermijn en lange termijn actielijnen mIddag deel niet hele dag
Koppelen aan activlteit en borrel eten

ultgevoerd25 10 2021 5 1 2e

HBJZ en DLCE checken nieuwe Mia Vamil wachten op reactie van stas op nota

25 10 Voorstel Is gedaan om grens voor mllleu investeringen op te hogen van M€25 naar M€50 De

MIA VAMIL lijst en alle wljzigingen wordt elk jaar op 31 12 door de Staatssecretarls vastgesteld

4 10 2021 Actualisatle Mia Vamil lijst Loopt
Ander dossier

5 1 2e

Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

Naar analogle van Betonakkoord Vroegtijdig meedenken Is goed plan 5 1 2e eeft zaken mee ultgevoerd20 9 2021
5 1 2e

Reactie PNH op brief lenW

inclusief wens Stas

Brief PNH Is aankondiging rapport RIVM van vorige week Brief moet beantwoord worden

iB ii brief aan PNH sturen waarin staat wat wlj van hen verwachten Inclusief motles

5 1 2e an 5 1 2e maken opzet en zetten vragen uit

25 10 Brief aan PNH gaat deze week ult zit nu in de lljn Concept brief is vorige week door 5 1 2e

met 5 1 26 PN H afgestemd

Optles aandragen voor uitje In oktober bij 5 1 2e

25 10 het wordt plan 5 1 2e an blljft voorlopig nog een verrassing
Datum koppelen aan hel middag

ultgevoerd6 9 2021
5 1 2e

Allen

Datum 5 1 2e

5 1 2e

ultgevoerd30 8 2021

bulten verzoek

Werkgroep Doorlopend9 6 2021 5 1 2e

5 1 20 loet voonstel voor Interdepartementaal project Doorlopend16 6 2021 Stuurgroep 5 1 2e

6
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Omgevingsreiligheid
Milieurisico s

Cluster E

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I5 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2 ^iiiinieiiw nlmemo Ontwikkeling programma milieuproblematiek TSN

Datum

14 januari 2022

Aanleiding
— Op 1 december is het plan van aanpakTatasteel en de bijbehorende

Kamerbrief aan de Kamer gestuurd
— Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de vertaling van het externe PvA

naareen intern programmaplan Dit is bijgevoegd
— In deze memo staan een aantal bespreekpunten overde interne organisatie

maar ook over een aantal actuele ontwikkelingen

Ontwikkel ingen
1 De provincie heeft aangekondigd op 21 januari het RIVM onderzoek naar de

herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio te

publiceren Dit onderzoek is inmiddels onder embargo in ons bezit Uit het

rapport komt naar voren dat bronnen op het terrein van Tata Steel een

belangrijke bijdrage lijken te leveren aan onder meer fijnstof metalen en PAK

in de IJmond regio en dat de gemeten hoeveelheden metalen en PAK veelj

hoger zijn dan was verwacht op basis van berekeningen met data van de

milieujaarverslagen

2 Daarnaast zijn er een aantal juridische ontwikkelingen
Gisteren heeft de Raad van State een dwangsom die door de

provincie was opgelegd aan Hansco Metals een van de bedrijven op

het terrein van Tata Steel vernietigd
De rechtbank Noord Holland heeft een doorde provincie verleende

vergunning vooreen nieuwe oven in de wamnbandwalserij vernietigd

Stichting Mobilisation for the Environment MOBj bekend van de

stikstofproblematiek begint een juridische strijd om Tata Steel in

IJmuiden gesloten te krijgen MOB heeft de provincie verzocht om 1

de volledige NB wetvergunning in te trekken en 2 de latente ruimte

in de NB wetvergunning in te trekken

Milieudefensie heeft 29 grote bedrijven waaronder Tata Steel

opgeroepen op om binnen drie maanden met een concreet en

haalbaar klimaatplan te komen Doen ze dat niet dan sluit de

milieuorganisatie juridische stappen niet uit als vervolg op de

eerdere rechtszaak tegen Shell Overigens gaf Milieudefensie zojuist

in een radio interview bij BNR aan tevreden te zijn over de plannen
die Tata Steel tot nu toe heeft ontwikkeld op dit terrein

a

b

c

d
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Bespreekpunten
1 We stellen voorom anticiperend op extra politieke maatschappelijke druk

en of voor een situatie een aantal maatregelen uit te werken die nu niet in

het externe plan van aanpak zitten Op die manier hebben we een aantal

terugvalopties voor het geval
a het actuele RIVM rapport over de bronnen van de emissies leidt tot

discussie over de monitoring en het Rijk w ordt geacht hier een

grotere rol in te nemen

b de nieuwfe depositieonderzoeken tot tegenvallende resultaten leiden

en het Rijk wordt verzocht om de emissies verder sneller terug te

brengen
Daaronder vallen meer onorthodoxe maatregelen die ook een landelijk

precedent kunnen schrappen Dat behoeft uiteraard de nodige discretie

Bespreekpunt zijn de onderzoeksrichtingen

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster E

Datum

14 december 2021

Erzijn een aantal acties waarvoor budget nodig is onderzoeken RIVM en

CieMer circa 500 700 k€ Dit zit grotendeels nog niet in de DGMI

begroting Bespreekpunt is hoe we de benodigde middelen dekken en hoe de

verdeling DLCE OenM eruit kan zien

2

Op termijn zal een nog te vomnen projectorganisatie voor de vergunningen
t b v de waterstofroute opstarten waarschijnlijk gecodrdineerd door de

provincie Noord Hollandj RWS moet hierin meedraaien i v m de

watervergunningen Bespreekpunt is welke rol lenW kan en wil nemen in

deze activiteiten en op welke manier deze worden gefinancierd NB De

provincie heeft hiervoor al een claim ingediend bij lenW

3

Op een aantal punten hebben wil lenW meer snelheid zien dan de regionale
overheden bv monitoring omgevingsoverleg Tegelijkertijd zien we de

capaciteit op dit dossier bij met name de provincie fors tekort schieten

Bespreekpunt is de manier waarop we dit bij onze partners kunnen

adresseren

4

DeTata casus kan dienen als voorbeeld voor de maatwerkafspraken uit het

regeerakkoord met de top 10 20 grootste vervuilers In het RA is opgenomen

datdaarbij afspraken gemaakt worden overde leefomgeving Bespreekpunt
is welke elementen uit deTata casus wel en niet moeten worden

meegenomen in de bredere aanpak

5

Vervolg
— Op basis van jullie inbreng wordt het plan aangepast en nadien vastgesteld

L 5 1 2e
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nota terinformatie 5 1 2s

Datum

IB januari 2022

Kenmerk

IENW BSK 2022 PM

Actualiteiten Tata Steel

Inleiding
Deze nota beschrijft een aantal actualiteiten rondom het dossier Tata Steel ter

voorbereiding op het Commissiedebat Externe Veiligheid 26 januarO en de

publicatie van een rapport vrijdag aanstaande 21 januari

Het betreft

1 Het RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in

de lucht in de IJmond Pit onderdeel graaq voor donderdaqmiddaq a s

lezen

2 Een onderzoek naar de opvattingen van inwoners over hun leefomgeving
3 Een aantal juridische ontivikkelingen waaronder het verzoek van de

stichting Mobility for the Environment om de natuurvergunning van Tata

Steel in te trekken

Onderdeel 1 is aan te bevelen te lezen voor vriidaq publicatie rapport

onderdelen 2 en 3 kunnen later gelezen worden en gebruikt in het tweede

voorbereidingsgesprek maandag 24 januari voor het Commissiedebat

Vrijdag ontvangt u het definitieve en dan gepubliceerde rapport met een

bijbehorende Kamerbrief opdat u deze maandag nog voorafgaand aan het

commissiedebat kan vensturen

Ad 1] RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en

stoffen in de lucht in de IJmond Bronherleidingsonderzoek

Voorgeschiedenis
De provincie Noord Holland en de IJmondgemeenten hebben het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu RIVM gezamenlijk opdracht gegeven voor een

breed gezondheidsonderzoek in de IJmond Aanleiding daarvoor waren eerdere

onderzoeken van het RIVM naar o a grafietregen Het onderzoek bestaat uit

meerdere fases en duurt van 2020 2022
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In 2021 zijn door het RIVM al twee rapporten uitgebracht waaruitonder

andere bleek dat er in de IJmond sprake is van een slechtere luchtkwaliteit dan

in de rest van Nederland er meer acute klachten en meldingen bij huisartsen

binnenkomen en erverhoogde gezondheidsrisico s zijn door een hogere
concentratie polycyclische aromatische koolwaterstoffen PAK en lood in

neergedaalde stoffen Dit is ongewenst voor de gezondheid van kinderen

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in

de IJmond regio dat op 21 januari wordt gepubliceerd is het derde en laatste

deel van de onderzoeksreeks Het onderzoek heeft als doel om te achterhalen

wat de predeze bronnen op het terrein van Tata Stel zijn van de eerder

gemeten deposities Het rapport is onder embargo aan lenW verstrekt Tata

Steel heeft nog geen inzage gehad

Het onderzoek borduurt methodologisch voort op de eerdere onderzoeken die

in 2021 zijn gepubliceerd Daarnaast is erookgekeken naar stoffen in de lucht

op basis van gegevens uit het luchtmeetnet en de Emissieregistratie van Tata

Steel

Uit analyse blijkt dat PAK en metalen in het neergedaalde stof voor een

aanzienlijk deel afkomstig zijn van verschillende processen voorde

staalproductie Ook komen ze van op en overslag van materialen op het

terrein van Tata Steel die worden gebruikt bij de staalproductie Het RIVM kan

niet kwantitatief exact uitsplitsen wat de bijdrage is van de verschillende

bronnen o a Tata Steel scheepvaart trein en wegverkeer afvalverbranding

elektriciteitsopwekking natuurlijke bronnen aan de totale concentratie Wei

staat vast dat de bijdrage van Tata Steel fors is

De hoeveelheden metalen en PAK die op de meetpunten in de omgeving

daadwerkelijk wordt gemeten is veel hoger dan op basis van de

milieujaarverslagen en de Emissieregistratie van Tata Steel berekend kan

worden Deze gegevens overde ultstoot In de jaarverslagen en

emissieregistratie lijken niet volledig te zijn aangeleverd

Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voldoetTata Steel aan zijn

wettelijke verplichtingen en is ergeen sprake van overtredingen Het RIVM

noemt een aantal mogelijke oorzaken voor de afwijkingen waaronder

herkomst van bedrijfsprocessen waarvoorgeen registratieplicht is of herkomst

van ongewone voorvallen Om hiergoed inzicht in te krijgen beveelt het RIVM

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

Steel te verbeteren en deze op een transparante manier te ontsluiten Hierover

gaan we met de provincie en de omgevingsdienst in gesprek

Voorde omwonenden en andere partijen die kritisch zijn over Tata Steel geven

de conclusies van het RIVM waarschijnlijk een bevestiging van hun beeld dat

het bedrijf niet te vertrouwen is

Vervolgacties
We overleggen metde provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
om te bepalen hoe opvolging aan de conclusies en aanbevelingen van het

onderzoek gegeven kan worden Een aantal aanbevelingen vergt mogelijk ook

actie op Rijksniveau zoals het herijken van landelijke kentallen voor het
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verwaaien van stof bij op en overslag van kolen QenA s voor het

Commissiedebat over het RIVM onderzoek zijn voorbereid

Juridische consequenties
Het nieuwe RIVM rapport biedt qeen grondslag voor het bevoegde gezag

provincie^ om over te gaan tot het opieggen van een last onder dwangsom of

het gedeeltelijk sluiten van de inrichting Er vindt namelijk geen overtrading

plaats wat noodzakelijk is voor het bevoegde gezag om overte gaan tot

handhaving Tata Steel houdt zich aan de bestaande regelgeving en de

vergunning Het stilleggen van een fabriek is overigens een uiterste maatregel
te nemen door het bevoegd gezag Noord Holland Het Rijk heeft niet de

bevoegdheid een productiestop op te leggen

Naar verwachting maakt het rapport het wel kansrijker om het bevoegd gezag

te verzoeken om de vergunningen te heroverwegen Omwronenden kunnen

betogen dat het RIVM een aanvaard wetenschappelijk inzicht biedt in het feit

dat het huidige regelgevingskader hen niet afdoende beschermt tegen

gezondheidsschade Overigens is het aanscherpen van de vergunningen iets

wrat de provincie in het kader van het plan van aanpak Tata Steel al aan het

doen is

Daarnaast kunnen civiele of bestuursrechtelijke aansprakelijkheidszaken tegen

Tata Steel en of de Staat verwacht wrorden De kansrijkheid hiervan lijkt

beperkt omdat de overheid en Tata Steel conform het Plan van Aanpak beiden

al wrerken aan het verlagen van de gezondheidsrisico s voor de omgeving Op
dit moment heeft Tata Steel de benodigde vergunningen en voldoet hieraan

Ook zetTata Steel met de Roadmap in meer te doen dan wettelijk verplicht
om de impact op milieu in te perken

QenA s hierover voor het Commissiedebat vi orden voorbereid

Ad 2] IPSOS onderzoek

Voorgeschiedenis
De provincie Noord Holland en de Ilmondgemeenten monitoren in de vorm van

een opiniepanel hoe de leefomgeving van Tata Steel wordt ervaren De

eerste versie van dit onderzoek is op 19 januari verschenen

Uitkomsten onderzoek

Inwoners van de regio IJmond zijn positief over het woongenot in hun

gemeente Er zijn echter wel zorgen over de veiligheid van de leefomgeving
voor hun gezondheid Als het gaat om de zorg voor hun leefomgeving hebben

inwoners vertrouwen in de verschillende overheidsinstanties Dit vertrouwen

hebben ze niet in Tata Steel Bijna de helft denkt bovendien dat Tata Steel de

grootste oorzaak is van de gezondheidsproblemen in de regio Daarnaast vindt

40 dat Tata Steel zich niet genoeg inzetom hun overlast op de leefomgeving
in de regio te beperken

Inwoners zien echter ook dat Tata Steel belangrijk is voor de werkgelegenheid
in de regio Als inwoners een klacht hebben over Tata Steel melden ze deze

niet altijd De belangrijkste reden is dat ze geen vertrouwen hebben dat er iets

wordt gedaan met hun klacht

Ven olgacties
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Het onderzoek zal in de komende twee jaar halfjaarlijks worden herhaald

Tijdens het Commissiedebat kunt u aangeven dat het onderzoek de noodzaak

voor Tata Steel vergroot om snel concrete verbeteringen door te voeren zo

transparent mogelijk te zijn over de bedrijfsprocessen de vervuiling die deze

veroorzaken en wat daaraan op welke termijn gedaan wordt en resultaten te

leveren die leiden tot gezondheidswinst Een QenA voor het Commissiedebat

wordt voorbereid

Ad 3] Juridische ontwikkelingen

a De Raad van State heeft 12 januari geoordeeld dat de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG onterecht een last onder dwangsom

opgelegd heeft vanwege de zogeheten grafietregens in 2018 en 2019

omdat de vergunning deze regens bij de verwerking van slak niet expliciet
verbiedt en alleen bij opslag Inmiddels zijn er door Harsco een van de

bedrijven op het Tata Steel terrein maatregelen genomen deze overlast te

beperken De OD NZKG heeft aangekondigd alsnog de vergunning aan te

scherpen Een QenA voor het Commissiedebat is voorbereid

b Op 13 januari heeft de rechtbank geoordeeld dat het College van

Gedeputeerde Staten van Noord Holland GS ten onrechte niet getoetst

heeft 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 onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van

de toename van uitstoot van lood en nikkel De rechtbank vernietigt
daarom de verleende vergunning De gevolgen hiervan zijn nog niet

bekend De uitspraak wordt door de provincie bestudeerd Een QenA voor

het Commissiedebat wordt voorbereid

c Milieudefensie heeft op 13 januari een brief verstuurd naar 30 bedrijven in

Nederland waaronder Tata Steel met het verzoek binnen 3 maanden

inzichtte verschaffen omtrent klimaatplannen richting 2030 Tata Steel

heeft in een persbericht aangekondigd positief te staan tegenover dit

verzoek en hieraan mee te werken Milieudefensie lijkt aan te sturen op

versnelde emissiereductie van 45 De huidige reductieplannen van Tata

Steel gaan niet verderdan 30 reductie per 2030 Roland Berger rapport
2021 Reductie van meer dan 45 wordt wel gehaald in de periode 2030

2035

De minister van Economische Zaken en Klimaat EZK is

eerstverantwoordelijk voor de verduurzaming van Tata Steel Afhankelijk
van het beschikbaar komen van grootschalige duurzame waterstof kan

Tata Steel versnellen Dit zal verder uitgewerkt worden als onderdeel van

de maatwerkafspraken die door het Rijk met Tata Steel gemaakt zullen

worden over de C02 reductie EZK is hiervoor in de lead maar lenW is

betrokken vanwege de wederkerigheid die in het Regeerakkoord is

afgesproken bij deze maatwerkafspraken Hierbij zullen ook harde

toezeggingen horen op het terrein van onder andere circulariteit en het

verbeteren van de leefomgeving Tata Steel benadrukt overigens in alle

communicatie dat de overheid aan zet is om de faciliterende infrastructuur

snel op te leveren en bijvoorbeeld vergunningen soepel te verlenen Een

QenA voor het Commissiedebat wordt voorbereid
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S 1 2ed Het Mobilisation for the Environment MOB

heeft op 13 januah twee verzoeken ingediend bij GS omtrent intrekking
van de Natuurvergunning Het eerste verzoek betreft het intrekken van de

latente stikstofruimte in de vergunning Het tweede verzoek betreft de

intrekking van de geheie vergunning vanwege de schade van de

stikstofdepositie op het omiiggende duingebied en daarmee het bedrijf stii

te leggen Deze ontwikkeiing zal waarschijnlijk ieiden tot juridische

procedures waarmee MOB zai proberen aan te sturen op stiiieggen van het

bedrijf door vernietiging van de natuurvergunning Een QenA voor het

Com missiedebat wordt voorbereid

Appreciate
Voor wat betreft de vernietigde vergunningen ontwikkelingen a en b geldt dat

de provincie Noord Holiand de vervoigacties bepaait Voor wat betreft de

vernietigde dwangsom geidt dat de vergunning wordt aangescherpt zodat in

de toekomst wel rechtmatig gehandhaafd kan worden mocht de overlast

opnieuw optreden Voor wat betreft de vernietigde vergunning geldt dat de

provincie de uitspraak van de rechtbank nog bestudeert

Voor wat betreft een mogelijke zaak van Milieudefensie ontwikkeiing c geldt
dat deze kansrijk kan zijn gelet op de uitspraak van de rechter in het eerdere

proces tegen Shell De rechtbank trekt de reductieverplichting voor Shell

namelijk breder en geeft aan dat dit ook voor andere bedrijven kan gelden Dat

betekent dat de uitspraak mits in stand gehouden in hoger beroep cassatie

precedentwerking zal hebben Het is echter nog onduidelijk of Tata aan alle

voorwaarden voldoet die relevant waren voor de veroordeling van Shell

Tegelijkertijd is de verwachting dat Milieudefensie met de verstuurde brief druk

probeert te zetten op de verduurzaming zonder een fomneel proces te starten

Vorige week gaf de directeur van Milieudefensie tegenover BNR Nieuwsradio

ook aan enthousiast te zijn over de verduurzamingsplannen van Tata Steel

Het verzoek van MOB ontwikkeiing d wordt matig kansrijk ingeschat daar

het bevoegde gezag de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holiand

beoordelingsruimte heeft bij de besluitvorming over welke passende

maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen het daadwerkelijk inzet

Het intrekken van de vergunning is daarbij niet de enige optie Potentieel kan

dit voor wat betreft de verduurzamingsroute Ieiden tot vertraging van de

vergunningverlening vanwege het niet meer kunnen gebruiken van latente

stikstofruimte bij de uitvoering van het project Daarnaast kan het de license to

operate van Tata Steel in de omgeving compliceren

Een uitbreidere juridische toelichting is bijgevoegd QenA s hierover voor het

Commissiedebat worden voorbereid

5 1 2e

Bijiagen

Volgnummer InformatieNaam

RIVM rapport naar de herkomst Onder embargo
van neergedaald stof

2
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Datum

20 Januari 2022

Onze referentle

IENW BSK 2022

Opgesteld door

PERSOONS^n^m
Bestuurskern

Aan

Van

S lenW

DGMI OenM

nota Be li termijn
zsm

Kamerbrief Tata Steel inz RIVM rapport en brief van

derden
Uiterlijk bij
24 januari 2022

Bijlage n

7

Aanleiding
• Op 19 januari j l heeftde vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

u verzocht uiteriijk 24 januari een reactie te geven op een brief van derden

met betrekking tot Tata Steel zodat deze brief betrokken kan v orden bij het

commissiedebat Externe veiligheid op 26 januari 2022

• Daarnaast verschijnt op 21 januari een onderzoek van het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu RIVM naarde herkomstvan neergedaald stof en

stoffen in de lucht in de IJmond regio

Advies

Bijgaande Kamerbrief ondertekenen en verzenden Hiermee

• De brief van derden afdoen

• De Kamer informeren over het RIVM rapport en het rapport als bijiage bij de

kamerbrief mee te sturen

Toelichting

Brief aan derden

• In de brief wordt verzocht om inzage in de ISO 14001 2015 certificering van

Tata Steel Daarnaast wrordt in de brief aangegeven dat de betrokkene

hierover al enige tijd geleden informatie heeft opgevraagd bij de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in het kader van de Wet

Openbaarheid Bestuur Deze omgevingsdienst voert in mandaat voor de

provincie Noord Holland aan aantal taken uit ze verleent vergunningen
houdt toezicht op Tata Steel en treedt namens de provincie Noord Holland

handhavend op

• Er is ambtelijk contact gezocht met de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied over deze brief Daaruit kwam naar voren dat de

betreffende ISO 14001 2015 door Tata Steel Nederland al enige tijd openbaar
is gemaakt Recent is dit ISO certificaat door de daartoe bevoegde
accrediterende instantie verlengd tot 31 decernber 2024 Daarmee heeft Tata

Steel voldaan aan het betreffende vergunningvoorschrift Dit is opgenomen in

het antwoord

• Daarnaast geeft u in de beantwoording aan dat het daarom belangrijk is dat

de Rijksoverheid de provincie Noord Holland en de IJmondgemeenten goed
bereikbaar zijn en omwonenden goed informeren over de stappen die

genomen worden Vragen en suggesties moeten tijdig beantwoord worden
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Dit is in lijn met de afspraken hierover in het plan van aanpak Kamerstuk

28089 nr 210

Datum

20 janusri 2022

Onze referentie

• Voorstel is om in de brief op te nemen om

o hiervoor de komende periode aandacht te vragen bij de provincie
o op korte termijn een werkbezoek af te leggen zodat u uit eerste hand

kan horen wat er speelt

Uiterlijk bij
24 januari 2022

BLjLage n

7

Aan

S lenW
Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof

• Onlangs is in opdracht van de provincie Noord Holland en de

IJmondgemeenten een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu RIVM venschenen naarde herkomst van neergedaald stofen

stoffen in de lucht in de IJmond regio Het onderzoek en de brief die de

provincie Noord Holland naar aanleiding van dit onderzoek aan u heeft

gestuurd treft u als bijiage bij deze nota

• De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de staalproductie op het

terrein van Tata Steel de belangrijkste bron van de uitstoot van een aantal

metalen en kankerverwekkende PAK stoffen Polycyclische Aromatische

Koolwaterstoffen is in de IJmond Dat vermoeden bestond al langer bij
omwfonenden maar is nu ook door het RIVM bevestigd Daarmee

onderstreept dit onderzoek de noodzaak om snel de gezondheidsrisico s voor

omwfonenden van Tata Steel te vemninderen

• Uit metingen van het RIVM blijkt ook dat er meer metalen en PAK in de lucht

zitten in de regio IJmond dan men op basis van berekeningen uit de

Emissieregistratie zou verwachten

• In de brief geeft u aan dat u bezorgd bent over de conclusies Voorstel is om

in de brief aan te geven dat u de aanbevelingen van het RIVM met de

provincie zal bespreken

Van

DGMI OenM

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Kamerbrief1

2 RIVM rapport

Brief provincie Noord Holland3

Verzoek Kamercommissie lenW4

Verzoek Kamercommissie lenW

bijiage 1 9

5
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Ministerie van Infrastructuur Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

t a v staatssecretaris mevrouw V vivianne Heijnen

Heemskerk 23 01 2022

Betreft bezoek 31 jan a s aan TATA WIJK aan ZEE

Geachte mevrouw Heijnen

U bezoekt op 31 Januari a s bet bedrijf TATA STEEL Uw

wens om ook een poor nuchtere mensen uit de omgeving te

ontmoeten Wi] doen u als nuchtere mensen een 2 tal

briefen toekomen welke wij in augustus 2021 aan alie

fractievoorzitters in de 2^^ kamer hebben gezonden Welke

ook gebruikt is in de debatten op 9 en 16 September 2021

Ook onze recente brief 21 januari 2022 welke ook naar alle

fractie VZ is gezonden sluiten wij hierbij in Verder enige

algemene info 2 Wij hopen u hiermee enige info hebben

gegeven

m vr gr G bertus Berghuis raadslid gemeente Heemskerk

ook namens 5 1 2e

5 1 2een
5 1 2e

5 1 2e
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Geachte leden van de Staten Generaal tweede kamer

Bijgaand een brief namens een groep burgers die het initiatief nemen om Tata Steel voor Nederland en

Noord Holland te behouden Dit vinden we van zo n groot belang dat we het initiatief hebben genomen

om u deze brief te sturen Wij verwachten dat wanneer u onze brief leest U ook het belang gaat zien om

Tata Steel voor Nederland te behouden Dit stijgt boven politieke partijbelangen uit en we hopen dat u

daardoor deze brief zoveel als mogelijk wilt verspreiden onder de leden van de tweede kamer

Het belang van staal

Staal is de meest belangrijke huipbron om te voidoen aan de eerste twee behoeften niveaus van

Maslow In het verbouwen en vervaardigen van voedsel speelt staal een belangrijke rol Denk maar aan

alle machines die hiervoor nodig zijn deze zijn gemaakt van staal Voor onze veiligheid zijn onze

woningen om ze sterkerte maken voorzien van staal De werktuigen waarmee onze woningen worden

gemaakt zijn van staal Maar ook in de gezondheidzorg is staal belangrijk We hoeven alleen maar te

denken aan de apparatuur waarmee een scan wordt gemaakt of het borststuk van een stethoscoop of

het naaidje van de vaccinatieprik het is allemaal van staal Staal is niet meer weg te denken uit onze

maatschappij

Een leven zonder staal is voor de mensheid niet meer mogelijk Als we staal zouden verbannen zou de

gemiddelde ievensverwachting van de mensen weer rond de 40 liggen en zou de wereldbevolking

terugzakken naar enkele miljoenen

Zal de behoefte aan staal minder worden

Met de groei van de wereldbevolking zal de behoefte aan staal niet verminderen want staal zal nodig zijn

in machines en transportmiddelen om alle mensen te voeden Ook voor de gezondheidzorg hebben we

meer apparatuur nodig Daarnaast is voor het creeren van alternatieve energiebronnen het gebruik van

staal noodzakelijk Denk aan de mast van windmolens Daarentegen is kunststoffen wat op zijn retour

De verwachting is dat we steeds minder kunststoffen zullen gaan gebruiken omdat kunststoffen niet

afbreekbaar zijn waardoor als gevolg van vervuiling door minuscule kunststofmoleculen die in de

oceanen terecht komen de oceanen minder zuurstof gaan produceren Tevens kunnen hierdoor

kankerverwekkende stoffen in onze voedselketen komen Staal is 100 recyclebaar en daardoor

milieutechnisch veel aantrekkelijker dan kunststof en daardoor zal de behoefte aan staal toenemen 25

van de huidige staalproductie komt uit gerecycled staal Na een paar jaar waar de productie van staal

afnam zien we het laatste jaar weer een stijging in het produceren van staal In maart 2021 is de

productie van staal met 15 2 toegenomen t o v maart 2020 17 5 van deze stijging komt voor

rekening van de Europese Unie De Europese unie produceert ongeveer 8 van de totale staal

wereldproductie 0 4 van de totale staalproductie wordt in Nederland gemaakt
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Is het milieutechnisch verstandig om de staalfabriek in IJmulden te sluiten

Tatasteel IJmuiden is een van de schoonste en meest efficiente staalfabrieken van de wereld En maakt

kwalitatief ook nog het beste staal te wereld Dat betekent dat Tata niet stil heeft gezeten Een

voorbeeld hiervan is dat in 1995 bij een productie van 5 5 miljoen ton staal de uitstoot van

loodhoudende stoffen in het milieu nog ongeveer 65000 kg was In 2018 was dit nog 1260 kg Natuurlijk

meet dit nog vender omiaag maar het geeft wel aan dat milieu aandacht heeft bij Tata De grafietregens

waar zoveel ophef over isgeweest zijn de laatste ander half jaar niet meer voorgekomen omdat Tata

maatregelen heeft genomen Het is al jaren lang beleid bij Tata om vervoersbewegingen zoveel mogelijk

te beperken om versprelding van stof zo laag mogelijk te houden En om dezelfde redenen rijden er al

jaren sproeiwagens over het terrein

Hoogoven 6 is een recordhouder voor wat betreft het brandstofgebruik per ton ruwijzer dus ook de

laagste C02 uitstoot perton ruwijzer Hoogovens6 is ook wereldrecordhouder voor wat betreft de

hoogste productie per M3 inhoud van de oven Voor wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen

draait Tata mee met de schoonste staalbedrijven van Europa

Dus moeten we Tata niet sluiten om milieutechnische redenen We weten zeker dat als Tata sluit de

wereldproductie van Staal niet zal zakken Dat betekent dat het staal gemaakt gaat worden door

hoogovens in landen die veel meer vervuilend zijn voor het milieu Dat moeten we niet witlen en alle

milieubewegingen in de IJmond zouden voorstander moeten zijn voor het openhouden van Tata Steel als

ze het milieu echt een warm hart toedragen Wel is een ding zeker het moet nog schoner

Is Tata steel slecht voor de gezondheid van de leefomgeving in Groot Kennemerland

Natuurlijk is uitstoot van giftige stoffen niet goed voor de leefomgeving Maar is het nu te zien dat de

gemiddelde levensverwachting in Groot Kennemerland duidelijk lager is dan in de rest van Nederland

Vanuit de gegevens van het RIVM en GGD Is dat niet zo Dit is duidelijk te zien in bijgaand kaartje

Leu«ncverwachting bij geboort p«rgem«»nt

Levensverwachting bij geboorte 2016 2019 4

Per
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81 5 82 9
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In regio s zoals Oost Groningen de Botlek de landbouwgebieden en Amsterdam liggen de

levensverwachtingen duidelijk lager

Voor de Botlek mag je aannemen dat de Industrie daar een rol speelt In Oost Groningen en

landbouwgebieden zouden de bestrijdingsmiddelen een rol kunnen spelen en in Amsterdam geldt de

fijnstof in de lucht die door alle vervoersbewegingen in en rondom Amsterdam zijn als boosdoener Als je

dat weet is bet bijna crimineel een advocatenkantoor in de grachten gordel van Amsterdam te runnen

Maarwe denken dat luchtvervuiling maar een klein deel bepaalt van de levensverwachting van de mens

en dat andere demografische omstandigheden een grotere rol spelen In Groot Kennemerland valt op

dat in de plaatsen Bloemendaal en Castricum de levensvenwachting het hoogst is maar daar wonen dan

ook de meeste welgestelden van de omgeving

Tata Steel de Hoogovens is altijd een zeer soclaal bedrijf geweest

De sociale voorzieningen zijn bij Tata altijd super geweest Tata had hier een voorbeeld functie voor

andere bedrijven in de omgeving Maar de sociale voorzieningen bij Tata waren en zijn altijd beter

geweest dan bij de andere bedrijven in de omgeving Dat is de redenen dat nu nog steeds mensen graag

bij Tata komen werken

Nu wordt er weleens gepubliceerd dat een fabriek als Tata toch niet kan in een zo groot woongebied en

wordt er verwijtend naar Tata Steel gekeken De Hoogovens is altijd een groot voorstander van geweest

dat zijn medewerkers goede woonvoorzieningen hadden De Hoogovens is in 1918 ontstaan en gevestigd

in de IJmond met ondersteuning van de complete politiek De vervoersmiddelen waren in die tijd niet

zoals nu en is de Hoogovens en groot initiator tot grote blijdschap van de complete politiek voor

woningen in IJmuiden Velsen Noord en Beverwijk De bevolking in de regio was hier blij mee Na 1950 Is

de Hoogovens initiator geweest voor woningen verder van de fabriek gelegen Toen waren het vooral

Heemskerk Alkmaar en Heerhugowaard waar de woningen werden gebouwd en dat is goed te zien in de

bevolkingsgroei van de verschillende gemeenten

Inwonersaantallen

Gemeenten 1950 2020

Velsen 46257 68617

Beverwijk 27174 41863

Heemskerk 5637 39191

Alkmaar 10989639411

Heerhugowaard 6351 58387

Nu worden deze aantallen wat beTnvIoed door het verschuiven van gemeentegrenzen maar het is wel

een indicatie Doordat de medewerkers van de Hoogovens steeds verder weg kwamen te wonen van de

fabriek verzorgde de Hoogovens vervoer met eigen bussen

Tata Steel faciliteert als een van de weinige grote bedrijven in Nederland collectief personeelsvervoer

voor een aanzienlijk deel van haar 9500 medewerkers

Jan de Wit Group busmaatschappij vervoert jaarlijks met ca 50 000 shifts de Tata Steel medewerkers

24 7 van huis naar het staalbedrijf in IJmuiden en weer terug

Het collectief personeelsvervoer reduceert de C02 uitstoot sowieso al aanzienlijk Jan de Wit verzorgt

het Tata Steel personeelsvervoer echter ook nog eens sinds 2019 met bussen voorzien van HVO 100
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brandstof hydrotreated vegetable oil hetgeen resulteert in bijkans klimaatneutraal personeelsvervoer

Deze HVO 100 brandstof wordt geproduceerd uit plantaardige olien en of vetten die behandeld zijn met

waterstof Bij de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van afvalstromen uit de landbouw en

voedingsindustrie HVO 100 leidt niettot ontbossing of het gebruik van voedsel als grondstof HVO 100 is

gecertificeerd op basis van de ISCC EU norm en voldoet aan de hoge eisen die de EU stelt aan duurzame

brandstoffen Door te kiezen voor HVO 100 realiseert Jan de Wit Group een C02 reductie van circa 90

van well to wheel Bij de winning van grondstoffen voor HVO 100 en bij de daadwerkelijke productie

wordt geen schade berokkend aan het milieu of aan ecosystemen

De mensen die nu vooral klagen zijn de expats die voornamelijk uit Amsterdam komen Zij wilden niet

meer de drukte van de stad en dachten in de provincie fijn te kunnen wonen Het zijn vooral de expats

uit Wijk aan Zee die klagen maar het zijn ook de mensen die de NiVEA politick willen hanteren Niet in

mijn Voor En Achtertuin maar wel volop consumeren Willen wel de lusten maar niet de lasten

Mevrouw Ficq publiceert trots dat ze lets minder dan 800 medestanders heeft Maarer zijn al meer dan

16 000 mensen die de petitie hebben getekend voor het behoud van staalproductie in de IJmond zonder

dat er veel publiciteit over deze petitie is geweest In de IJmond is men trots op het bedrijf Tata dat altijd

goed en sociaal is geweest voor zijn personeel

De economische impact van Tata Steel

Als eerste zouden we willen benoemen dat we als Europa niet moeten willen dat wij belangrijke

basisindustrie uit Europa zouden laten verdwijnen Nederland moet willen dat we hier zelf ook een rol in

blijven spelen Mede omdat het kennisniveau voor het maken van staal in IJmuiden erg hoog is en dat we

deze kennis ook kunnen exploiteren Staal is de belangrijkste huipbron voor onze eerste levensbehoefte

en we moeten toch niet willen dat we afhankelijk worden van Aziatische landen of Rusland waar heel

anders wordt gekeken naar het milieu dan hoe wij dat doen in Nederland Hoe slecht afhankelijkheid is

van andere continenten hebben we kunnen ervaren in de afgelopen periode tijdens de Covid waardoor

de goederenstroom uit Azie werd geblokkeerd We zien het nu ook in de toelevering van medicijnen

eenvoudige medicijnen bijvoorbeeld voor het bestrijden van wormen zijn niet meer te verkrijgen We

zien ook de problemen met de pijpleiding voor Russisch gas Allemaal voorbeelden waar we nu op

kunnen anticiperen en zorgen dat belangrijke levensbehoeften minimaal in Europa worden vervaardigd

en Nederland moet daar een bijdrage in blijven leveren

Maar we kunnen ook van de geschiedenis leren In 1918 was er een politiek besluit dat Nederland niet

zonder een Staal Industrie kon Gedurende de eerste wereldoorlog waar Nederland buiten bleef was er

in Nederland een enorm tekort aan staal Voor de eerste wereldoorlog importeerde wij het staal

voornamelijk uit Duitsland en Engeland Die twee landen waren in oorlog en er was geen ton staal over

voor Nederland

Direct zijn er 9 000 gezinnen verbonden aan TATA Steel Hoogovens en indirect 21 000 gezinnen in

Noord Holland Deze gezinnen hebben per jaar te besteden 1 270 000 000 miljoen euro 300 bedrijven in

de IJmond zijn direct of indirect verbonden aan het staalbedrijf

Een bedrijf als Techport gevestigd op het hoogoventerrein is een hoogstaand technologisch bedrijf

gericht op de toekomst van de maak en onderhoud Industrie voor de Metropool Regio Amsterdam en

de Overheid met als kern de IJMOND

Door de gunstige ligging aan de Noordzee is er een toekomst voor Hoogovens IJmuiden
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Wat moet er gebeuren

Voordat we flink gaan investeren in Tata Steel moet Tatasteel weer een Nederlands bedrijf worden Onze

voorkeur gaat uit naar de gedachte dat het weer aangepakt moet worden zoals de Hoogovens is

ontstaan Een samenwerking van de overheid en verschillende partijen uit het bedrijfsleven In onze

ogen betekent het dat Tata IJmuiden met de Tata Tubes vestigingen in Nederland weer een Nederlands

bedrijf moet worden De 7 miljard waar over gesproken werd tijdens de onderhandelingen met SABB

moet toch haalbaar zijn om er weer een Nederlands bedrijf van te maken Daarna kan de fabriek worden

omgebouwd naar een groene fabriek De hier meest voor de hand liggende oplossing lijkt om over te

stappen op waterstof Denk hierbij aan het plan van de FNV Zeester

Niet alleen Tata ligt onder vuur aangaande het milieu maar ook Shell Shell heeft er belang bij om

publicitair beter in het nieuws te komen Daarbij wil Shell investeren in waterstof Laat Shell op het Tata

terrein een waterstoffabriek bouwen en Shell kan dan de waterstof aan Tata leveren Dan kan Shell de

Investering van een waterstof fabriek op zich nemen

Maar voor 1 Gigawatt waterstof heb je 2 Gigawatt elektriciteit nodig Daarvoor is het onoverkoombaar

om een windmolenpark te bouwen voor Wijk aan Zee die deze energie kan leveren Vattenval of Eneco

lijken ons daar de meest aangewezen partijen voor Het zou toch mooi zijn wanneer 3 van de top 10

grootste vervuilers in Nederland samenwerken om in iedergeval van 1 van de grootse vervuilers naar

een groene fabriek te transformeren en is ook goed voor het imago van de 2 andere partijen

Windmolen energie en waterstof energie zijn nieuwe technologieen die weer aan onze toekomstige

generatie moeten worden geleerd Wanneer deze technologieen op de locatie van Tata worden

geexploiteerd kunnen er ook voor deze technologieen opieid ingen plaats vinden voor toekomstige

technici in de Tata Academy Hier kunnen 5000 MBO HBO opieidingen worden verzorgd

Na 25 jaar zuilen de masten van de windmolens op zee moeten worden vervangen Tata kan hier een rol

inspelen en de benodigde materialen leveren De schroot die de oude masten met zich meebrengen

kunnen weer bij Tata tot nieuw staal worden verwerkt waardoor er een nieuwe circulaire economie

ontstaat

Voor al deze plannen moet Economische zaken hier een initierende en een bemiddelende rol in spelen

Mede omdat dit extra hoogwaardige arbeidsplaatsen zal opieveren Andere namen vanuit het

bedrijfsleven die hier een rol in zouden kunnen spelen zijn bijvoorbeeld SHV VDL en Engie Er wordt

gesproken dat in 2050 de fabriek uiterlijk groen moet zijn Het IPCC rapport heeft aangegeven dat we

veel sneller onze doelen moeten bereiken Naar aanleiding van het IPCC rapport heeft premier Rutte

gesproken over team NL Hier ligt een prachtige kans om te laten zien want het team NL van premier

Rutte waard is Want naar onze mening moet het in 2030 gerealiseerd zijn en dit moet haalbaar zijn

Kan er nog meer gebeuren

Vanuit de politiek wordt er veel gekeken naar alternatieve energie bronnen Dat is niet voldoende want

er zou ook veel meer gekeken kunnen worden naar energie besparingen Dit geldt niet alleen voor Tata

maar voor de totale Industrie Verbruikt een bedrijf of instelling Wet milieubeheer inrichting per jaar

vanaf 50 000 kWh elektriciteit of 25 000 m aardgas equivalent Dan zijn zij op grond van het

Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een

terugverdientijd van 5 jaar of minder Dit is de energiebesparingsplicht De overheid heeft voor 19

bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing EML opgesteld met daarin

energiebesparende maatregelen De lijst omvat onder andere Persluchtinstallaties Stoominstallaties
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Elektromotoren en Pompen

Op deze plicht wordt veel te weinig gehandhaafd of geaudit

Er wordt in de Industrie veel met perslucht voor de pneumatiek gewerkt Zeker in de

voedingsmiddelenindustrie Voor het verkrijgen van perslucht is energie nodig In de pneumatiek wordt

gebruikt gemaakt van koppelingen gekoppeld aan de slangen en cilinders Veel van deze koppelingen

lekken en dat is een verspilling van energie Eigenlijk moet er jaarlijks een controle worden uitgevoerd op

de gehele pneumatische installatie

Voor stoom geldt hetzelfde Ook dit wordt opgewekt door energie In een stoominstallatie leidingwerk

zitten condenspotten Deze kunnen na een tijd gaan lekken Ook hiervoor geldt dat men jaarlijks een

controle moet doen om de lekkende condenspotten te signaleren en deze te vervangen door nieuwe

condenspotten Met zo n controle komen er over het algemeen grote besparingen uit Bij Tata Steel is er

een business case opgesteld en de medewerkers van Tata hebben zelf berekend dat wanneer er een

condenspotten survey over het gehele terrain zou worden uitgevoerd dit een besparing aan energie zou

geven getijk aan het gemiddelde energieverbruik van 10 000 huishoudens

De Nederlandse Industrie gebruikt 75 van de totale elektriciteit verbruik in Nederland In de Industrie

gaat 70 van het elektriciteitsverbruik naar elektromotoren Op de markt zijn allang energiezuinige

elektromotoren verkrijgbaar De motoren geven een besparing van tussen de 20 en 30 van het

energieverbruik De kostprijs van een energiezuinig elektromotor is 2 van de Total Cost of Ownership

Pompen werden in het verleden over gedimensioneerd Maar dat betekent dat ze ook meer energie

verbruiken Pompen worden over het algemeen aangedreven door elektromotoren Wanneer de juiste

benodigde capaciteit wordt berekend voor een pomp kan er ook een elektromotor worden gebruikt met

een lager vermogen dit in combinatie met frequentieregelaars {die zorgen ervoor dat de pomp de juiste

energie krijgt van de motor naarmate van wat crop dat moment wordt verpompt Als de pomp op de

helft van zijn capaciteit draait dan heeft het ook niet de voile vermogen van de elektromotor nodig

Waarom gebeurt dit veel te weinig in de Nederlandse Industrie Hierin zijn 2 belangrijke oorzaken te

noemen De grote bedrijven in Nederland worden over het algemeen bestuurt door bestuurders en niet

door ondernemers Zij kennen over het algemeen hun bedrijf slecht en weten niet wat er daadwerkelijk

op de vioer gebeurt Ze spreken de taal niet en over het algemeen vinden zij de techniek eng Wei

kennen ze alle kostenstromen maar weten onvoldoende waar besparingen te halen zijn en hebben niet

meer creativiteit dan te besparen op arbeidsplaatsen

De financiele huishouding binnen een bedrijf is geregeld in allemaal budgetten Elke afdeling heeft zijn

eigen budget Zo ook in de Industrie Het technische onderhoud heeft ook zijn eigen budget en deze

staat altijd onderdruk Waar het technische onderhoud op wordt afgerekend isde beschikbaarheid van

de installaties want daar wordt het geld meeverdiend Downtime kost over het algemeen veel geld In de

budgetten van het technisch onderhoud zit over het algemeen geen ruimtes om jaarlijks controles te

doen en te investeren in nieuwe elektromotoren Als er een motor stuk is wordt er nog steeds veel

gekozen voor het reviseren van de motor wat voordeliger is dan de aanschafprijs van een nieuwe motor

maar het rendement van een gereviseerde motor is na de revisie alleen maar omiaag gegaan Dit omdat

er geen ruimte in het budget zit van technisch onderhoud Daarnaast krijgt het technische onderhoud

niet de revenuen van het besparen van energie want dat komt in een ander potje terecht Nu hoeven de

bedrijven voor deze energietransitie geen grote investeringen doen Banken willen hierin mee

participeren Dan kunnen de investeringen betaald worden uit de besparingen en wanneer er is

afbetaald lopen de besparingen nog door Voor elektromotoren geldt dat de investering in 5 jaar is
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terugverdiend en dat de levensduur van een motor« ongeveer 20 jaar is Dus economisch gezien is het

alleen maar aantrekkelijk om hiermee aan de gang te gaan

Wat kunnen mtlieubewegingen doen

Ook de milieubewegingen kunnen wat doen Zoals er ook een keur bestaat voor duurzaam hout FSC

zou erook een keur moeten komen op duurzaam gemaakt staal Het zal helpen in de wereldwijde

transitie naar duurzaam staal Ze kunnen dan op een positieve manier bijdragen aan een opbouwend rol

Omgaan met elkaar

Een van onze leden heeft een paragraaf geschreven hoe we in deze discussie moeten omgaan met elkaar

en we vonden het belangrijk deze paragraaf in deze brief op te nemen

De samenleving in Nederland is aan het ver individualiseren en tegelijkertijd aan het verharden Dit

betekent dat iedereen een mening moet hebben en dat kennis en ervarmg naar de achtergrond

verschuiven Het gevolg is dat iedereen even belangrijk is en dat iedereen in media kan zeggen wat hi] of

zijdenkten voelt

In de IJmond wordt de discussie over Tata Steel dan ook zeer fragmentarisch ondeskundig en dikwijis

eenzijdig gevoerd Vanaf het begin dat er staal wordt gemaakt in de IJmond is er milieu overlast Ook

gezondheidsrisico s zijn vanaf het begin aanwezig voor werknemers en omwonenden De afgelopen 30

jaar is er steeds meer milieu en gezondheidswetgevinggekomen en zijn bedrijven

werknemersorganisaties en omwonenden kritischer met elkaar omgegaan

Kritisch zijn betekent iets scherp beoordelen en ergens een duidelijke mening over hebben Dit mag

echter niet leiden tot eenzijdigheid en negativiteit In de media en vooral op de sociale media is duidelijk

de eenzijdigheid terug te vinden De individualisering heeft ook daar toegeslagen en vormt iemands

persoonlijkheid daarbij Iedereen is uniek en kleed en gedraagt zich als geen ander in het omgaan met

elkaar De verschillen tussen waar en onwaar maar ook tussen goed en kwaad zijn aan het vervagen In

de discussie rond Tata Steel worden de standpunten scherper moet men voorof tegen zijn terwiji het

bedrijf een basisvoorziening vormt in onze samenleving en een van de schoonste staalbedrijven is in de

wereld Natuurlijk moet Hoogovens vergroenen vooral in een samenleving zoals in de IJmond waar ruim

160 000 inwoners bij elkaar wonen de technologie staat niet stil maar de discussie moet fair en eerlijk

worden gevoerd

Gelukkig wonen we in Nederland in een rechtstaat en behoort de politiek een afspiegeling te zijn van

waaruit de bevolking bestaat Dit betekent dat verschillende standpunten en meningen gehoord moeten

kunnen worden en dat rekening gehouden moet worden met andere opvattingen Dit mag echter niet

leiden tot eenzijdigheid en uitsluiting in de besluitvorming Toch is dit moeilijk omdat ook in de politiek

de ver individualisering is toegeslagen en er een veelheid van partijen is ontstaan Wetenschap wordt als

persoonlijk beoordeeld en instituten en bestuurlijkeorganen worden negatief bejegend We moeten

oppassen dat geen verkeerde beslissingen worden genomen en dat de welvaart op termijn in gevaar

komt door eenzijdig en negatief beleid Tata Steel kan schoner veiliger en groener maar dan moeten we

goed en beter met elkaar omgaan en open staan voor meer kennis en ervaring die aanwezig is
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Samenvattend wat moet er gebeuren

• Tatasteel moet weer een Nederlands bedrijf worden

• De fabriek moet schoner worden gemaakt {plan FNV met als doelstelling gereed 2030

• Economische zaken moet een initierende en een bemiddelend rol op zich nemen

• Team NL moet gestalte krijgen

• Energiebesparingen die nu al kunnen worden gedaan moeten worden opgepakt

• De discussie over Tata moet fair worden gevoerd

• We moeten niet afbreken maar opbouwen
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In de IJmond zijn de mensen trots op Tata Steel
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Geachte leden van de Staten Generaal tweede kamer

Vanwege het aankomende debat over Tata Steel willen wij u met deze 4® brief die we naar u toesturen

u meer informeren over het belang van metalen in onze samenleving Dit om u een meer ruimere blik te

geven over de materie dan alleen de eenzijdige berichtgeving in de pers Het is juist uw taak u breed te

laten informeren om tot de juiste besluiten te komen en wij willen u daarmee graag van dienst zijn

21 januari 2022

Metaal in het dagelijkse leven

Na een heerlijke nachtrust staan de mensen op en meestal is de eerste gang die ze doen naar het toilet

gaan In het toilet wordt gebruik gemaakt van water papier en een rioiering systeem Niet dat alles

gemaakt is van metaal maar als metaal er niet was geweest dan waren al deze voorziening er ook niet

Vervolgens gaan we ons ontbijt klaarmaken we lopen naar de koelkast en halen de boter en beleg of

yoghurt uit de koelkast De koelkast is voor het grote deel van metaal gemaakt Maar ook de hele

voedsel keten is gebaseerd op machines apparaten en gereedschap van metaal Door het gebruik maken

van metaal kunnen we op deze wereld zoveel mensen voeden Het bestek waarmee we eten is van

metaal Nu is het winter het is buiten koud en guur en we doen de verwarming maar wat extra aan

Onze verwarmingssysteem is gemaakt van metaal Toch voelen we ons ook niet zo lekker en besluiten

we naar de dokter te gaan We worden door de dokter onderzocht en de hulpstukken die de dokter

hiervoor gebruikt zijn van metaal De dokter schrijft wat medicijnen voor en die gaan we halen bij de

apotheek Dit doen we met de fiets of met de auto die zijn van metaal De medicijnen liggen klaar en

kunnen worden meegenomen De medicijnen zijn gemaakt in machines en apparaten van metaal

Voordat het avond is nog even sporten op de sportschool De apparaten die we gebruiken om ons fit te

houden zijn gemaakt van metaal Het was een roerige dag dus wordt het tijd voor het avondeten De

pannen en de messen die we hier voor nodig hebben zijn van metaal Na de maaltijd even tijd voor

ontspanning even rustig op de bank televisie kijken De televisie is voor het overgrote deel van metaal

Maar ook de machines waarmee de televisies van zijn gemaakt zijn van metaal De camera s die worden

gebruikt voor de opnames van de televisie beelden zijn van metaal

Het wordt tijd om naar bed te gaan In het matras is metaal verwerkt en het bed zelf is weer gemaakt

met behulp van machines van metaal We gaan rustig slapen want we hebben een fijn en veilig huis In

het huis is naast andere materialenvoldoende metaal verwerkt En het huis is gebouwd met behulp van

machines en gereedschap van metaal

Metaal is dus niet wegte denken in het dagetijks leven Als metaal er niet zou zijn dan ligt ons

levensverwachting rond de 40 jaaren zou erveel minder mensen leven op deze aarde

Metaal en het milieu

De bekendste uitspraak van Johan Cruyff is wel dat elk voordeel heeft ook zijn nadeel Hier boven is

duidelijk aangegeven dat metaal voor de mensheid een groot voordeel is en dat we ons bestaan mede

aan metaal te danken hebben Bij het vervaardigen van metaal met de techniek van de hoogovens

hebben we ook te maken met uitstoot van vervelende stoffen Dat is een nadeel Ten opzichte van het

jaar 2000 is er al veel gebeurd Bijvoorbeeld het uitstoot van lood is met meer dan 90 afgenomen Met

de voortschrijdende inzichten weten we ook het is nog niet voldoende er moet meergebeuren en daar

zijn voor Tata Steel in IJmuiden goede plannen gemaakt De afgelopen jaren is er ook hard aan

verbeteringen gewerkt en heeft dit ook al zijn uitwerkingen want de klachten vanuit Wijk aan Zee zijn
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aanmerkelijk verminderd Nu wordt er dikwijis in de pers gewezen op extra fongkanker in de omgeving

van de IJmond Het lijkt erop dat het in een bepaald postcode gebied is in Beverw ijk waar je ook kan

kijken naar de sociaal economische leefomstandigheden Het is bekend dat in arme sociaal economische

leefomstandigheden de levensverwachting lager is Echter als je vandaag begint met roken heb je

morgen geen longkanker Zo is het ook met de uitstoot van kankerverwekkende stoffen Die zijn er nog

wel maar vergeleken met 30 jaar 20 jaar of 10 jaar geleden zijn deze drastisch verminderd Dus de vraag

van nu is ondanks de uitstoot van kankerverwekkende stoffen of het aantal longkanker gevallen de

komende jaren hoger zal zijn vergeleken in de rest van Nederland waarvan we weten dat daar weer

andere stoffen zijn zoals fijnstof wat ook kankerverwekkend is

Elk voordeel heeft zijn nadeel hebben we al gezegd en laten we is een voorbeetd nemen uit een geheel

andere sector de veeteelt en landbouw In Nederland is volgens het RIVM het verkeer en vervoer goed

voor 36 van de fijnstof 18 aan de Industrie Inclusief raffinaderijen en elektriciteitscentrales is dit

20 Voor landbouw is dit 22 Meer dan twee derde is de pluimvee hier verantwoordelijk voor Dit is

vooral veroorzaakt door de transitie van legkipboerderijen naar vrije uitloop kip boerderijen

Vr

U

r
■
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Legkip boerderijen moeten we niet meer willen maar daardoor hebben we wel meer fijnstof

Met fijnstof heb je verhoogde kans op longkanker want het inademen van fijnstof kan leiden tot

verschillende gezondheidsklachten Door het inademen van deze fijne stofdeeitjes kunnen klachten van

de longen ontstaan ook wel stoflongen genoemd Stoflongen en de ontstekingsreacties die hiermee

gepaard gaan belemmeren de zuurstofopname Daarnaast vergroten stoflongen de kans op longkanker

Maar fijnstof zorgt ook voor een snellere stolting van het bloed waardoor een grotere kans op een

hartinfarct of beroerte bestaat Wij denken dat je voor je gezondheid beter in \A ijk aan Zee kan wonen

dan naast een vrije uitloop kippenboerderij Op den duur zal er een oplossing komen voor fijnstof dat is

morgen nog niet gerealiseerd Maar we gaan apparaten krijgen die de fijnstof uit de lucht gaat halen We

kunnen nu al wel voorspellen dat de apparaten gemaakt zullen zijn van metaal

Alle opiossingen die we gaan inzetten om onze klimaatdoelstellingen te halen en de energietransitie te

verwezenlijken Dit alles om een schonere lucht te krijgen en een leefbare wereld te creeren Zal metaal

ons allerbelangrijkste hulpbron zijn om machines en apparaten te maken waardoor we onze

doelstellingen zullen bereiken Denk aan windmolens waterstofinstallaties en kerncentrales zal allemaal

met metaal worden gerealiseerd Zonder metaal zullen we onze klimaatdoelstellingen niet halen
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Metaal versus Kunststof

We hebben meerdere soorten materialen die we inzetten om te leven zoals we nu leven Dit zijn onder

andere metalen kunststoffen steen bout glas en papier Van deze materialen zijn metalen steen glas

en papier het beste recyclebaar Om deze materialen te recyclen heb Je weer machines nodig van

metaal Metaal is 100 recyclebaar maarkunststoffen daarin tegen is niet 100 recyclebaar Per jaar

produceren we zo n 250 miljoen ton aan kunststof waarvan ongeveer de helft voor eenmalig gebruik is

Lang niet al het kunststof komt netjes bij afvalverwerkingsbedrijven terecht elk jaar verdwijnt er zo n

acht miljoen ton in zee Bij de productie van kunststof komen schadelijke chemicalien in de iucht terecht

waaronder ook C02 Het verbranden van kunststof brengt schadelijke stoffen in de atmosfeer

f 1ORIGINAL
TASTE

SPAV

330r ll

Zullen we in de toekomst meer metaal gaan verbruiken als verpakkingsmateriaal wat 100 recyclebaar is

of toch kunststof gebruiken wat ondanks de statiegeld op flesjes niet 100 recyclebaar is

■m 1
F

I

Zal in de toekomst de automobiel industrie teruggaan naar bumpers van metaal of zal het kunststof

blijven Nu al zijn er signalen vanuit de automobiel industrie om terug te gaan naar bumpers van metaal

vanwege de belasting voor het milieu van kunststof bumpers

Het zijn vraagtekens waar op korte termijn antwoorden op gaan komen Maar vast staat dat de behoefte

naar metaal in de wereld zal gaan groeien De vraag zal zijn of de huidige staalfabrieken op de wereld

deze vraag aan kunnen

Geschiedenis

De Hoogovens is in 1918 opgericht Kort naar de 1^ wereldoorlog was de behoefte aan metaal groot

Nederland had geen eigen metaal fabriek maar kon ook geen metaal kopen want er was een tekort aan

metaal op de wereld Het bedrijfsieven en de regering sloegen hun handen in een en gingen gezamenlijk

de Hoogovens bouwen in IJmuiden Zo is het bedrijf ontstaan Nu dat het voorspelbaar is dat metaal

nog een belangrijker deel van ons leven gaat worden omdat metaal ons gaat helpen om
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klimaatdoelstellingen te realiseren kan je je alvragen als de staat Nederland of we afhankelijk willen

zijn van andere landen in het voorzien van metalen of dat we er voor zorgen zelf een speler te blijven in

het vervaardigen van metaal Ondertussen weten we wel met bijvoorbeeld aardgas wat het betekent om

afhankelijk te zijn van andere landen

Wij hebben dit niet geschreven als wetenschappers want dat zijn wij niet Maar we zijn wel helder

denkende Nederlanders die begaan zijn met de staat Nederland Zonder profeet te zijn kan je

voorspelien dat de behoefte naar metalen alleen maar groter zal worden De voordelen zijn veel groter

dan de nadelen Daarom is het zeer belangrijk om Tata Steel IJmuiden voor Nederland te behouden

Eigenlijk is onze grootste wens maak van Tata Steel IJmuiden weer een Nederlands bedrijf Economische

zaken moet hier het initiatief innemen en samen werken met belangrijke partijen in het Nederlandse

bedrijfsieven Daarnaast moet het plan van groep Zeester worden omarmd en moeten we vaart gaan

maken We hebben het u al eerder geschreven maar we moeten met elkaarde sprong naar voorsprong

gaan maken Dus snelle besluitvorming en geen vertragende procedures

Wij wensen u veel wijsheid toe

mede namens Bertus Berghuis
I

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 5 1 2een

Nog een toegift Vandaag is er weer een rapport van het RIVM verschenen Hier wil ik het volgende nog

over opmerken

Mijn huisarts sprak mij nog aan en was verbaasd dat niemand in de pers over had geschreven dat een

mevrouw van RIVM de uitspraak had gedaan moeten we een staalbedrijf in Nederland wel willen Ook hij

vroeg zich af ofvoordeze dame het een leven van een Chineesje of Indier niet uitmaakt Als iemand van

de RIVM zulke uitspraken gaat doen kan je ook iets afvragen van de onafhankelijkheid van het RIVM ten

opzicht van Tata Steel

Ik laat mij over het rapport wat vandaag is verschenen informeren van wat de NOS publiceert Als ik dan

lees dat er zoveel vraagtekens zijn kan je ook gaan afvragen wat de waarde van het rapport is Met

zoveel vraagtekens kan je geen steekhoudend rapport publiceren Ook nu vraag ik mij af hoe

onafhankelijk zijn deze onderzoekers van het RIVM eigenlijk Mede omdat ze in hun eigen rapporten zich

zelf vaak tegenspreken Wel wil ik benadrukken dat wij geen complot denkers zijn maar hier kunnen echt

vraagtekens bij worden gezet
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Tweederde IJmonders wil dat Tata Steel blijft
IJMOND Een meerderheid van bijna Iweederde van de IJ-
monders vindl dat Tata Steel in Ijmuiden rnoet blijven Hoewel

er zorgeii zijn over de milieu en gezondheidsschade van het

bedrijf in de regie vindt minder dan een op de vijf inwoners
dat het bedrijf maar beter opgedoekt kan worden Dat blijkt
uit een cnquete van NH Nieuws en onderzoeksbureau Kien

nog een schepje bovenop “Ik

had nog wel meet mensen ver

wacht die een toekomst voor

Tata zouden zien zegt hij
Van de 918 mensen die deze “Omdat hier in de IJmond zo

vraag beantwoordden vond veel mensen werken bij Tata

64 1 procent dat er een plaats Steel
”

Kunnen begon veertig
is en blijft voor Tata Steel in jaar geleden op de bedrijfs
IJmuiden De enquete werd school werkte op verschillen

gehouden in de genieenten de afdelingen van de fabrieken

Heemskerk Beverwijk en Vel en is nu storingsmonteur nog

sen Wijk aanZee en llmuiden altijd bij Tata

horen daar dus bij Het hoge
percentage I ]monders dat een Zorgen om gezondheid
toekomst ziet voor het bedrijf Maar dat een meerderheid

verbaast enkele inwoners van van de inwoners van de IJ

Beverwijk absoluut niet mond vindt dat de fabriek

moet blijven betekent niet

dat alles koek en ei is tussen

het bedrijf en de omwonen

den Uit dezelfde enquete van

NH Nieuws bbjkt dat bijna de
helft van de mensen uit de re

gio 43 4 procent zich zorgen

maakt om zijn ofhaar gezond
Het mcrendecl is hier opge heid Daartegenover staat ove

groeid met Tata zegt een me rigens ongeveer eenzelfde aan

vrouw bij het winkelcentrum tal mensen dat zegt helemaal

Beverhof in de stad Volgens niet slechter te slapen door

die inwoners zijn het voorna schadelijke uitstoot van de

melijk de mensen van buiten fabrieken

afdie zeuren Een ondervraag
de plaatst een kanttekening Gesteldheid van anderen

Het moet wel schoner Maar als het om de gezond
Tata werknemer sinds jaar en heid van vrienden en famdie

dag Michel Kunnen doet er gaat verschuiven die pcrcen
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‘Omdat hier in

de IJmond zoveel

mensen werken

bij Tata Steel’

f x u it

3
1 A

t ■

4 k ■i ^

•i
■ Tata steel fOTO bertwestendorp

tages IJmonders maken zich delijke uitstoot van Tata Steel

over het algemeen meer zor versneld terug te dringen
gen over de goede gesteldheid
van anderen dan over die van Dat plan kwam er omdat een

rapport van het RIVM in sep

De toekomst van Tata Steel is tember duidelijk maakte dat

meer dan ooit een heet hang uitstoot van Tata Steel zorgt

Ijzer in de regio en in de jlan voor een verhoogde kans op

kanker en hersenontwikke
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delijke politiek
Onlangs nog presenteerde de lingsschade
missionair staatssecretaris Van

•ilfi

Weyenberg een plan van aan i s m nieuwspartner NH

pak om vervuilende en scha Nieuws FOTO AANCtLEVEKD

Kiri Kalaitzis vertrekt bij DEM Test je kerstboomkennis
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Heeft een land een eigen staalindustrie nodig
voor een geloofwaardige defensie8Opinie

i

1Staalpolitiek is

de moeite waard

■ ■M fB I■iS’j
■
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P
ceerde kanonnen werden

uitgetcst op het strand bij
Scheveningen
Derde gouden regel is dat

landen bijna nooit hun eigen

wapetiindustrie in leven

kunnen houden Dat is te

duur Daarom zullen ze hun

wapens aan het buitenland

moeten verkopen Hierbij
komen natuurlUk allerlei

ethische kwesties om de

hoek kijken Aan wie ver

koop je die wapens wel of

niet A1 in de Gouden Eenw

was de Nederlandse Repu
bliek toplevcrandcr voor de

helc wcrcld

Tenslotte betekent het

zelfvoorzienend zijn vaak

een eigen staalindustrie

niaar ook een soepel lopende
toevoer grondstoffen voor

die staalindustrie De invasie

van Denemarkcn cn Noor

wegen in aprii 1940 was

bijvoorbecld een nianier van

nazi Duitsland otn de Brit-

ten en Fransen de pas af te

snyden Op die manier kon

Hitler de hele Tweede We

reldoorlog lang het erts uit

het neutrale Zweden bin

nenhalcn

Grote vraag is of deze re-

gels blijven gelden Heeft

Nederland nog steeds een

eigen staalindustrie nodig
om de krygsmacht van wa-

pens te voorzien

Dan moeten we eerst ky

Hoe zit het met de wapenindustrle
Kunnen we onze Nederlandse krijgs
macht nog blijven voorzien van gewe
ren tanks kanonnen en onderzeebo

ten Heeft een land een eigen staalin-

dustrie nodjg om een geloofwaardige
defensiepolitiek in de lucht te houden

Toekomst van Tata Steel IJmuiden

Waarheen moot het met Tata Steel in IJmuiden

Ingeklemd in het duingebied kampt de staatreus met

milieu en ruimteproblematiek en met zware

omstandigheden op de mondiale staalmarkt

Daartegenover staat de economische waarde voor

duizenden werknemers en voor Nederland Op deze pick
een openbaar debat over de toekomst van Tata Steel

Ook een visie op dit onderwerp Mail naar

opinieS hol landmediacombinatie nl

Deze aflevering Het belang van een staalindustrie voor

de krijgsmacht Casper van den Broek is historicus en

redacteur van deze krant

i
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Is we naar de

militaire ge

schiedenis van

de laatste paar

honderdjaar

kfjken dan zijn er enkele

simpele regds te formule

ren

Allereerst als je kiest voor

een leger dan zullen die

soldaten en matrozcn ook de

wapens moeten hebben die

passen bij dc tijd Je kunt

niet met proppenschietcts
de oorlog in

Op de tweede plaats zullen

Staten die een acticve rol

spelen in de wereldpolitiek
of zich ernstig bcdreigd
voelen proberen zo veel

mogeiijk zelfvoorzienend te

zyn Ze zetten een eigen

wapenindustrle op Neder-

land heeft al sinds de tijd
van de Gouden Eeuw een

innovatieve wapenindustrle
Die was geconcentreerd in

en rond Delft De geprodu

U 1 1
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m
ken naar onze krijgsmacht
zelf Die leant minder

zwaar op pantser en staal

De tijden van de twee we

rcldoorlogen en van de

Koude Oorlog met hun

m^sale tanklegers duizen

deh kanonnen en zware

stagsehepen zijn voorby
Daar komt nog eens by dat

door herbebossing en ver

stedelijking in Europa
tanks en pantserwagens een

minder belangryke rol

hebben gekregen Het is het

tijdperk van drones special
forces en cyberoorlogen
Toch zal staal in oorlogen

altijd een rol blijven spelen
bij de bouw van schepen

vliegvelden rails en pijplei
dingen

Maar heeft spedfiek het

klcine Nederland een eigen
staalindustrie nodig ten

behoove van de eigen defen-

sie China voert een eigen

staalpolitiek mede ten

behoeve van de militaire

veiligheid In de Verenigde
Suten wordt de eigen sual

industrie levend gehouden
Het land wil niet afhanke

lijk zijn levering uit het

buitenland

Nederland maakt al sinds

1949 deel uit van de NAVO

Veel wapentuig wordt geza

menlijk ontwikkeld al

behoudt ons land wel z’n

eigen identiteit Nederland

is vooral sterk in ondersteu

nende militaire apparatuur

zoals nachckijkers en radar

t

Krijgsmacht
leunt minder

zwaar op

pantser en

staal

De Goalkeeper een snel

vuurkanon als laatste red

middel tegen inkoraende

raketten werd na dc Falk

landoorlog van 1982 wereld

beroemd Ook is Nederland

goed in het ontwikkelen en

bouwen van marinesche

pen Maar het is in zo’n

militair bondgenootschap
pelyk verband niet absoluut

noodzakelijk meer om een

eigen nationale staalindus
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■ BRIEVEN De nedactie behoudt zich het recht voor brieven In te korten

■

kennisinstituten en diensrvcrlc water te kunnen beschikken Of

ning hun bestaansgrond waardoor andere maatregelen om de aan en

een neerwaartse spiraal wordt afvocr goed geregeld te hebben

ingezet Het verplaatsen van een dergelij
Laten we vervolgens niet vergeten ke Industrie is geen weersverwach

ting maar schetst een klimaat

koers En een Wimaatkoers besluit

je niet in Nederland maar in Euro-

pa En op die manier zou ik er ook

naar kijken wclke maatregelen
hebben een gunstig effect op mens

en milieu als de ontwikkeLingen
voor deze Industrie elders gaan

plaatsvinden
Meteorologen kuimen als geen

ander een gevolg doorberekenen

van een lokaal fenomeen dat ont

scaat Het doorrekenen van een

het besluit genomen moet worden

het passende model kiezen vanuit

dc dan overheersende mening van

Europa Een model dat mogdijk
ook toegepast kan worden op het

Ruhrgebied in Duitsland

slopen en daar woningbouw reali

seren Twee vliegen in een klap en

Ik heb veertig jaar met plezier bij wat een enormc wcrkgelegenheid
Hoogovens nu Tata Steel gewerkt dit oplevcrt hocf ik denk ik niet uit

maar begrijp inmiddels wel dat

ondanks het enorme nut voor

kennisopbouw en werkgelegen
heid van zo n Industrie dit met de

huidige milieuregels niet meer te

handhaven is Staal maken wordt

mede door die regels hier gewoon

te duur

Wij hebben in Nederland zoveel Cor Nults

borer op oQs hoofd dat we denken

’hier niet’ doe maar daar We rij
den dan evengoed auto en kopen
ijskasten etc etc maar het daar

voor benodigde staal met de even

tuele railieubelasting niet hier

maken aub Maak dat voor ons zo

belangrijkc staal maar het liefst in

arme ontwikkelingslanden dan

hebben wy daar tenminste geen

last van

Mijn idee is Niet het bedrijf
slopen om plaats te maken voor

woningbouw maar wcl slopen en

het huidige Schiphol naar de vrij
gekomen locacie verplaatsen Lan

dingsbanen op zee en de terminals deze technologieen is vereist Bij
dus op de plaats van het huidige verdwijnen van cechnologie en
Tata Steel Het huidige Schiphol maakindustrie verliezen ook de

Te duur

te leggen Nu alleen dc politick

nog overtuigen om de portemon
nee te treltken Niet alleen om deze

klus te financieren maar ook om

de afvloeiing en herplaatsing van

het huidige Tata personeet goed ce

regelen

dat de levensverwachting in ons

land niim 81 jaar bedraagt En

dankzij iets meer COj in de atrao

sfeer groeit en bloeit de natuur

Het klimaat wordt meet bepaald
door oceaanstromingen water

damp wolkvorming en zonne

activiteit

Certjan Cerritsen

Hoogovencement
’Kan Nederland wel zonder staalin-

dustrie Stel de vraag aan een

willekeurige constructeur met een

civiel technische achtergrond Kan

Nederland wel zonder Hoogoven-
cement’ De civiel ingenieur zal de

vraagsteller met afgrijzen aankij
ken ’Nederland zonder Hoogoven-
cement dat is ondenkbaar’

Hoogovencement is bij uitstek

geschikt voor betonconstruaies die

Nederland beschermen tegen bin

nendringend zeewater de afsluit

dijk dc zeesluizen bij IJmuiden de

Oosterscheldckering Beton zonder

Hoogovencement is in Nederland

ondenkbaar Maar dat is wel wat er

gaat gebeuren als Tata Steel de

poorten sluit en het vuurtje in de

ovens dooft

De wereldwijd meest bekende

D Dirkse

CastricumWaarde van staal
De maatschappelijke waarde van

staal is in dc discussie over Tata

Steel een bclangrijk aspect Onze

maatschappij is zonder staal onbe

staanbaar De staalproductie is

daarmee een onomstotelijk gege
ven en wat resteert is de opgave

deze productie zo schoon mogeiijk
te doen verlopen
Mensen zijn tropische beesten

Overleven op deze breedtegraad is

alleen mogdijk met technologic en

machines Een brede kennis van

verplaatsing van een Industrie als

Tata heeft allerlei effecten op korte

en langere termijn Daar kun je
modelien op loslaten om hiermee

tot een liberale sociale of ecologi
sche keuze te komen Lastig is dat

politieke besluiten maar moeizaam

meet dan een regeerperiode voor

uit kunnen denken Voor een eco

togische keuze bestaat nu nog geen

gckozen meerderheid

Klimaatkoers
Ofschoon de vraag over de toe-

komst van Tata steel begrypelyk
is nu de fusie geen doorgaan
vindt acht ik de koppding van de

gebeurtenis aan de vraag wat te

smal ’Tata’ is een grote onderne

ming waarvoor in het verieden

bijzondere maatregelen zijn geno-

men om die Industrie in Neder-

land en op deze locatie te houden ’Regercn is vooruitzien’ is wat

Denk aan dc infrastructuur met mij betreft hier aan de orde Door

afspraken om over voldoende koel modelien te schetsen kan je alst
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