
ILT

Publieke Instellingen

ESedrijven
Tenslotte

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID 19

corona virus en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven is het niet altijd

mogelijk om op een kantoor te werken Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

is ervoor gekozen om deze brief per e mail met lees ontvangstbevestiging aan u

kenbaar te maken Ik vraag hiervoor uw begrip Deze brief wordt gepubliceerd op

de website van de ILT

Datum

14 September 2021

Ons kenmerk

493623

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande advies naar

aanleiding van uw verzoek dan kunt u contact met mij opnemen

Hoogachtend

De 5 1 2e

namens deze

5 1 2e

r
15 1 2e

L

L J5 1 2e
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5 1 2i

DBO 5 1 21 5 i 2e @minienw nl]
6 1 2e @minienw nl]
DBC5 l 2i

Tue 9 14 2021 3 38 42 PM

5 1 2eTo DBO @rminienw nl]
5 1 2e DBO[ 5 1 26Cc @minienw nl] 5 1 2e

DGMI[
From

Sent

Subject FW KWF steun voor tweeminutendebat 16 September as

Received

21 038 briefVan Wevenberq pdf

Tue 9 14 2021 3 38 43 PM

Ha collega s

Willen jullie deze mail inboeken en uitzetten binnen DGMI met verzoek dit mee te nemen in de voorbereiding voor het

tweeminutendebat Tata Steel

Groetjes
5 1 26

5 1 26Van

Verzonden dinsdag 14 September 2021 16 15

Aan DBC 5 1 2i

5 1 26

Onderwerp KWF steun voor tweeminutendebat 16 September as

Geacht secretariaat

Graag mail ik u deze brief voor de Staatssecretaris die heden 00k per post is verstuurd In deze digitale versie werken ookalle

linkjes

Met deze brief wil KWF de beer Van Weyenberg een steun in de rug bieden en enkele suggesties aan de hand doen

Ik verzoek u dan 00k deze brief aan hem door te geleiden
Uiteraard kunt u mij benaderen voor eventuele toelichting of vragen 316

Met vriendelijke greet

5 1 26

CCi

5 1 26

KWF

5 1 26

Delflandlaan 17 020 5 1 26

IPostbus 7550S 5 1 2606

1070 AM Amsterdam kwf nl

f © QD O

Tegen kanker Voor het leven

293604 0161



^KWF
Prinses Beatrix is beschermvrouwe van

het Koningin Wilhelmina Fonds voor de

Nederlandse Kankerbestrijding

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T a v De Staatssecretaris drs S P R A van Weyenberg

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

14 September 2021 Kenmerk 21_038_PO JGDatum

KWF steun t b v het Tata Steel tweeminutendebat Afzender

van 16 September

1 van 2

@kwf nl5 1 5Betreft

Telefoon 020 5 700 5 11Pagina

Geachte Staatssecretaris

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 toejulchen

De focus van het hele politleke debat leek te liggen op de reductle van de C02emissle de economische

haalbaarheid hiervan het maatschappelijk draagviak de impact op de milieubelasting en op de

omgeving de werkgelegenheid en de toekomst bestendigheid van het beleid Met uw interventie geeft u

duidelijk gehoor aan de roep in het maatschappelijke discours dat gericht is op de bescherming van de

volksgezondheid in de regio

Met uw inbreng wordt ons inziens gekozen voor een bredere scope die recht doet aan grote

bezorgdheid van de omwonenden met betrekking tot hun gezondheid Het zou in de ogen van KWF een

zeer krachtig signaal aan de maatschappij zijn als ook de minister van Economische Zaken zich zo

glashelder als u zou uitspreken De onderzoekscijfers van de vele rapporten die sinds 2007 zijn
verschenen zijn immers onthutsend

Kankerincidentie onderzoeken van de GGD Kennemerland laten een verhoogd risico op

longkanker zien in regio IJmond Naast roken als risicofactor wordt luchtvervuiling door

staalproductie genoemd als mogelijke risicofactor fGGD Kankerincidentie onderzoek 20071

fGGD Kankerincidentie onderzoek ZOZOT

Voor de gehele regio IJmond komt gecorrigeerd ^^ 22 meer longkanker voor beschreef het

RIVM al in 2009 fRapoort RIVM uit 2009T

1 Ik vind dat zeer zorgelijk dit kan zo niet en moet echt anders en Ik vind dat de gezondheid van mensen

voorop moet staan De gezondheid centraal moet staan bij beslissingen over de koers van Tata Nu en bij
keuzes voor de toekomst

https www noordhollandsdaQb ad nl cnt dmf20210902 99999239 utm source QQOQle utm medium^oroani

c en

https www noordhollandsdaQblad nl cnt dmf20210906 90585245 utm source aQOQle utm medium^oroani

c

P Gecorrigeerd betekent in dit geval dat ze hebben gecorrigeerd in het model voor Sociaal Economische Status

0KWFKankerbestrjjding Delflandlaan 17 Postbus 75506 1070 AM Amsterdam 1020 57005 00 KvK 41197125

OOCDDOa

294063 0162



Betreft KWF steun t b v het Tata Steel

tweeminutendebat van 16 September

Pagina 2 van 2

In de omgeving van Tata Steel komen vaker hogere concentraties fijnstof PM 10 voor dan in

delen van Nederland zonder zware Industrie Fijnstof wordt op verschillende plekken in de

IJmond gemeten en er is veel bekend over de effecten ervan op de gezondheid het is o a een

risicofactor is voor het ontstaan van longkanker RIVM heeft dit onderzocht in samenwerking met

GGD Amsterdam tTussentildse resultaten RIVM 20211

Het is aannemelijk dat de luchtverontreiniging in het verleden een rol heeft gespeeld bij een deel

van de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk Dit kan echter niet exact worden

gekwantificeerd omdat de aard en samenstelling van het fijnstof destijds niet bekend waren

CTussentUdse resultaten RIVM 20211

Het Nivel laat zien dat longkanker significant vaker door de huisarts wordt gerapporteerd in de

IJmond vergeleken met andere regio s Daarmee ligt de Nivel analyse in lijn met het

onderzoeken van GGD Kennemerland ITussentildse resultaten RIVM 20211

Het nieuwste RIVM rapport van 2 September jongstleden laat zien dat de depositie van

polycyclische aromatische koolwaterstoffen PAK en lood beide kankerverwekkende stoffen

door Tata Steel risico s betekenen voor met name kinderen tussen de 1 en 12 jaar de toekomst

van de regiol in de omgeving fRIVM rapport Depositie onderzoek IJmond 2020

Zonder afbreuk te wiilen doen aan het belang van de C02reductie hecht KWF eraan om u in aanloop
naar het tweeminutendebat van aanstaande donderdag 16 September op het voigende te wijzen

• 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
• Het is van belang om de meermaals aangetoonde correlatie tussen gezondheidsrisico s en de uitstoot

door Tata Steel in plaats van bewijs van causaliteit als basis te nemen voor de verdere

onderbouwingen van de beslissingen over de normen van uitstoot door Tata Steel

We kijken uit naar uw reactie op deze punten en zijn ten alle tijden bereid om enige toelichting te geven

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Johan van de Gronden

Directeur KWF Kankerbestrijding

0
KWF Kankerbestrijding Delflandlaan 17 Postbus 75506 1070 AM Amsterdam 1020 57005 00 KvK 41197125

OOCDDOa
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5 1 2eTo @hotmail conn]

@minienw nl]

5 1 2e

5 1 26Cc Postbus 5 1 2i

Postbus 5 1 2i

Wed 9 15 2021 12 42 42 PM

From

Sent

Subject Webinar RIVM rapport ‘Depositieonderzoek IJmond 2020’

Wed 9 15 2021 12 42 43 PMReceived

Geachte 5 1 26

Hartelijk dank voor uw brief op 2 September jl over Webinar RIVM rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 U toont grote
betrokkenheid bij dit onderwerp De staatssecretaris deelt deze betrokkenheid en deelt het gevoel van urgentie Op dit moment

zijn meerdere beleidsdirectie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij de thematiek rood Tata Steel

ook de ILT is betrokken Ik dank u voor het attenderen op de Webinar

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gei nformeerd

Met vriendelijke groet

Directie omgevingsveiligheid en milieurisico s

293420 0163



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLISSING

Datum

15 septsmber 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 24B564

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

T070 5 1 26

Uiterlijk bij
16 September 2021

Bi]lage n]

Aan

Van

Staatssecretaris

DGMI DLCE

nota Beslisnota tweeminutendebat toekomst Tatasteel 16

September
1

Aanleiding
Aanstaande donderdag 16 September tussen 10 15 uuren 11 30 uur is er een

tweeminutendebat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer als vervolg op het CD

Toekomst Tata Steel van donderdag 9 September Deze nota geeft informatie

over dit debat De bijiagen bevatten onder andere een document met moties die

wellicht ingediend gaan worden en suggesties voor uw antwoord daarop

Geadviseerd besluit

Uw akkoord op de conceptbeantwoording van de moties

Kernpunten

• Bij het CD waren veel vragen gericht op de minister van EZK Deze

vragen spitsten zich toe op de vraag in hoeverre de overheid kan of moet

ingrijpen bij Tata Steel

• Er was weinig tijd over voor uitgebreid antwoord van u Daarom is het te

verwachten dat de woordvoerders van de diverse partijen u ook tijdens
het 2 minutendebat nog vragen zullen stellen en niet alleen moties

indienen U kunt hierbij gebruik maken van de Q A s die eerder zijn

gemaakt

• Naast mogelijke moties en de conceptreactie daarop bevat deze nota de

volgende bijiagen
1 een conceptverslag van het CD

2 concept moties

3 een extract uit het ongecorrigeerd verslag van het CD externe

veiligheid 8 julij er zijn toen twee moties ingediend gericht op het sluiten

van Kooksfabriek 2

4 Een steunbrief van het KWF KWF steunt uw bredere scope waarin het

niet alleen gaat om C02 en economie KWF zou graag willen dat het

gezondheidsuitgangspunt juridisch voor alle overheidslagen en

onderdelen wordt vastgelegd Ook vindt KWF het belangrijk om de

meermaals aangetoonde correlatie tussen gezondheidsrisico s en de

uitstoot door Tata Steel in plaats van bewijs van causaliteit als basis te

nemen voor de verdere onderbouwingen van de beslissingen over de

Pagins L van 2
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[normen van uitstoot door Tata Steel Naar aanleiding van deze brief is

ook een mogelijke motie voorbereid

Datum

15 septEmber 2021

Onze referentie

lEN W BSK 2021 24B 564

uiterlijk bi]
16 septEmber 2021

BLjLage n

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing
1

Aan

Staatssecretaris

Bijiagen

Voignummer Naam

Van

DGMI DLCE

Concept verslag CD 9 September1

Mogelijke moties2

Verloop debat in de Kamer op 8 juli over twee moties sluiting
Kooksfabriek 2

3

Steunbrief KWF4

Pagina 2 van 2
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DBC^ 1

DBS 1

6 1 2e

DBG 5 1 21

Thur 9 16 2021 8 14 34 AM

5 1 2eTo @rmin ienw nl]
5 1 2e 5 1 2e

@minienw nl]

Cc 5 1 2i

@minienw nl]
@minienw nl] ■ DGMI[

DBO[ 5 1 2e
@minienw nl] 5 l 2e

DGMI[
From

Sent

Subject FW Brief FNV Voorstel Groen Steal Tata Steel Umuiden

Thur 9 16 2021 8 14 36 AM

21 144 Brief FNV Voorstel Groen staal Tata Steel IJmuiden pdf

5 1 26

Received

Hi collega s

Willen jullie deze brief inboeken en uitzetten binnen DGMI

Groeties

5 1 26

Van 5 1 26

Verzonden woensdag 15 September 2021 19 46

Aan DEC 5 1 21

Onderwerp Brief FNV Voorstel Groen Staal Tata Steel Umuiden

Geachte

T b v het geplande debat donderdag 16 September over de toekomst van Tata Steel Umuiden stuur ik u bijgaand een afschrift van

de FNV brief Voorstel Groen Staal Tata Steel Umuiden Mag ik u verzoeken deze onder de aandacht van de staatssecretaris te

brengen

Met vriendelijke groet

5 1 26 5 1 26

5 1 2e

Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht

TOSS 5 1 26 M06 5 1 26

5 1 2e

r

@VRACEN OVER MERK CORONA

fnv ni coronaJ

293595 0166



I

Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor

Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer der Staten Generaal

Per e mail 5 1 2e 3tweedekamer nl

Cc Minister van ministerie EZK de heerS A Blok

Cc Staatssecretaris van ministerie EZK mevrouw D Yesilgdz Zegerius

Cc Staatssecretaris van ministerie l W de heer S P R A van Weyenberg

DDorkiesnutnmerDatum

15 September 2021 316 5 1 2e

Email contact pa rsoon

5 1 2e 3fnv nl

Onskenmerk

21 144 5 1 2e

Bijlage nBetreft Ondeiwerp

Voorstel Groen StaalTata Steel IJmuiden

VOORSTEL

GROEN STAAl^
GEEF GROEN STAAL EEN ECHTE KANS

VOOR HET KLIMAAT

v66r de omwonenden

v66r de werknemers

v66r de MAAKINDUSTRIE

Geachte leden van de Tweede Kamer

Donderdag 16 September aanstaande staat opnieuw een debat gepland in de Tweede Kamer over

de toekomst van Tata Steel IJmuiden Een vervolg op het debat van 9 September 2021 waar

intensief gesproken is door uw Kamer met de minister en staatssecretarissen over de huidige
situatie Over dat laatste kunnen we kort zijn Tata Steel moet en zal verduurzamen verschonen

en vergroenen Niets doen is geen optie

Dat signaal is ook door het bedrijf omarmd vandaag heeftTata Steel middels een persbericht

duidelijk gemaakt vol te gaan voor de Groen Staal route een route waarbij staal op een schonere

en duurzamere manier gemaakt kan worden Een geweldige opsteker voor het bedrijf de

werknemers het klimaat en de omwonenden

De FNV is als grootste vakbond primair belangenbehartiger op het terrein van werk en inkomen

Maar FNV is meer dan alleen arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

Postbus 9208

3506 GE Utrecht

Hertogswetering 159

3543 AS Utrecht

T 088 368 03 68

I fnv nl

294065 0167



Datum Kenmerk Pagina

2 van 221 144 5 1 2e15 September 2021

Dat blijkt ook uit het plan Groen Staal wat u alien eerder dit jaar heeft ontvangen Een plan
vanuit de werkvloer van Tata Steel waarin duidelijk naar voren komt dat klimaat gezondheid

milieu en arbeid geen thema s zijn die elkaar bijten maar elkaar juist heel goed kunnen

versterken Er zijn talloze voorbeelden van nieuwe werkgelegenheid door juist de focus te leggen

op een groene economie Waarom zou dat bij Tata Steel niet het geval zijn Vanuit dat idee is

plan Groen Staal ontstaan Nu kiest dus ook het bedrijf voor deze visie en verduurzamingsroute

Tijdens het debat van 9 September 2021 j l werd door minister Blok naar ons inzicht een denkfout

gemaakt Minister Blok stelde namelijk dat in het tussenrapport van Roland Berger rondom de

technische haalbaarheid ook vermeld staat dat CCS afvangen en wegstoppen van CO2 onder de

Noordzee nodig is voor beide routes van verduurzaming Dit is echter niet correct In de Groen

Staal route wordt namelijk uitgegaan van CCD afvangen van CO2 en dat weer nuttig gebruiken in

andere productieprocessen In de Groen Staal route wordt er door het veranderen van het

productieproces en nieuwe installaties veel schoner staal gemaakt Maar doordat in de eerste

fase nog gebruik gemaakt wordt van aardgas door de geringe leverbaarheid van groene

waterstof is er in eerste instantie en alleen tijdelijk nog steeds sprake van een veel kleinere CO2

afvang Het afgevangen CO2 wordt in de Groen Staal route niet weggestopt onder de Noordzee

maar verkocht vervoerd richting sectoren die de CO2 juist weer nodig hebben in het

productieproces Denk bijvoorbeeld aan de frisdrankenindustrie In de tweede fase van plan

Groen Staal met voldoende groene waterstof is er geen sprake meer van CO2 uitstoot

Staatssecretaris Yesilgoz Zegerius gaf tijdens het debat van 9 September 2021 als uitsmijter aan

dat niemand vrolijk wordt van CCS als opiossing maar dat we ook niet zonder kunnen Alhoewel

dat misschien kan kloppen voor andere bedrijven en sectoren blijkt juist uit het tussenrapport

van Roland Berger dat de verduurzaming van Tata Steel IJmuidendus wel kan zonder deze

behoudendetussenoplossing gebaseerd op het afvangen en wegstoppen van CO2 onder de

Noordzee Een lapmiddel dat nog geen opiossingen biedt aan de zorgen van de directe omgeving

en het klimaat Ook het bedrijf zelf heeft nu gekozen voor de Groen Staal route waarmee het

gevaar van tussentijdse opiossingen zonder effect voor Tata Steel is geweken

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

aangegeven kunt u ervoor zorgen dat Tata 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 kabinette stellen Dan pas kan de Groen Staal route ook echt uitgevoerd worden Dat is voor

alle betrokken partijen de meest wenselijke opiossing U geeft daarmee een belangrijk signaal dat

tegenstellingen tussen werkgelegenheid klimaat milieu en gezondheid anno 2021 niet meer

hoevente bestaan in Nederlandl

5 1 2e5 1 2e

Tuur Elzinga
Voorzitter FNV

Cihan Lacin

Bestuurder FNV Tata Steel

294065 0167



ACTIELIJST KERNTEAM TATA STEEL 20 September 2021

Datum actie op
de lijst

Onderwerp Trekker s Stand van zaken Deadline

Vervoiggesprek met

FNV Milleustudle

uitvoering toezegglng
1 jull MotleVan

Hagen Boucke

Het onderzoek loopt
inmiddels en verwachting
is nog voor het CD Tata

een hoofdlijnen notitie te

ontvangen

12 7 21
5 1 2e

Overleg met stas over

vervolg Gesprek met

RIVM is geweest nog

niet duidelijk hoe het

vervolg erultgaat zlen

Brief aan de Kamer

waarin alle moties uit

CD worden

meegenomen

overkoepelend

Overzicht van plan van

aanpak lijnen binnen

lenW richting Tata

13 9 21 5 1 2e

5 1 2een S Sebemensen

de komende twee weken

het dossier van de

burgerbrieven In het MT

wordt een notitie met lijn
van beantwoording
besproken Er wordt

geschakeld met 5 1 2e

Doorlopend25 5 21 Burgervragen
5 1 2e

Werkgroep Doorlopend9 6 21 5 1 2e

5 1 2e doetvoonstel

voor Interdepartementaal
project

5 1 26 checkt Stand van

zaken

Doorlopend16 6 21 Stuurgroep 5 1 26

FlcheTata Steel

beleidsrljke beg noting

Blijft nog even staan31 5 21 5 1 26

We gaan wat leuks

doen met z n alien

Work hard play hard

Allen Optles aandragen voor

uitje in oktober bij
5 1 26

Gesprek Roland Berger is

geweest doel eind okt

het eind rapport

30 08 21 8 10 2021

Onderzoek Berger06 09 21 5 1 26

5 1 26Reactie PI\1H op brief

lenW indusief wens

stas

Brief PNH is aankondiging
rapport RIVM van vorige
week Brief moet

beantwoord worden

Medio volgende week

29 September

06 09 2021

Stas wil brief aan PNH

sturen waarin staat wat

wij van hen verwachten

indusief moties

5 1 26 en 5 1 2e maken

opzet en zetten vragen
uit

Brief naar Brussel Brief is zo goed als af

Stas is akkoord Brief

naar EZK Verwachting
dat ambassadeur er op

terug komt 5 1 26

stuurt brief naar EZK

Daama seintje aan PV PV

stuurt brief aan EC

Daama kunnen we hem

naar de TK sturen

Brief is zo goed als

klaar Verzendlng zsm

13 9 21
5 1 26

1

293447 0168



Brief aan Kamer Brief naar TK na

versturen a an EC

13 9 21 5 1 2e

Brief aan TK met brief

ILT OD inzake

minlmallsatlepllcht en

brief EC

5 1 2e levert passage aan

5 1 2e en 5 1 2e zorgen

voor oplegger

Brief klaar voor

woensdag 29 09 2021

20 9 21 5 1 2e

Staalbouwakkoord

vanuit Bouwen met

Staal ^ verzoekaan

RWS om deel te nemen

20 9 2021 Naar analogle van

Betonakkoord Vroegtijdig
meedenken is goed plan
5 1 2e geeft zaken mee

5 1 2e

Communicatieplan Vanuit de inhoud denken

de komende twee weken

5 1 2e

5 1 2e en 5 1 2e mee

20 9 2021 5 1 2e

5 1 26

Heldere boodschappen
vanuit lenW formuleren

die we met de

buitenwereld kunnen

communiceren

tastbaarheid en

zlchtbaarheld

5 1 26 neemt contact op

met directle Partlclpatie

Vakantleplanning
leden Kernteam

Allen

bjiter verzoek

2

293447 0168



Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

nIk mi5 bij de acties de wat “zachtere” actielijnen zoals communicatie

intormatievoorziening participatie overleg Deze instrumenten helpen ook

bm druk op de ketel te houden te zorgen voor de juiste informatie

{voorkomt vervuiling vertraging etc

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

s Gravenliage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

L

5 1 2e

gespreksnota M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e Ominienw nl

Plan van aanpak acties Tata Steel
Datum

22 September 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 258224

Aanleiding en doel

Naar aanleiding van de debatten over de Toekomst van Tata Steel en de

daaruit volgende modes en acties is met u besproken een Plan van Aanpak te

maken en tweewekelijks de voortgang te bespreken Op vrijdag 24 September
tussen 16 00 uur en 16 45 uur is de eerste voortgangsbespreking

Kernpunten dossier

Bijiage 1 bevat een eerste concept van het Plan van Aanpak Dit moet nog

verder worden afgestemd met de directie HBJZ de ILT omdat ook zij

belangrijke taken toebedeeld krijgen

In de discussie zou u zich kunnen focussen op de volgende punten

• Kunt u zich vinden in doel reikwijdte en de aanpak

• Dekken de zes actielijnen alle acties die lenW zou kunnen moeten

doen

• Vervolg in contact omwonenden

E v Vervolg gesprek Tata PNH EZK

Bijiage 2 bevat een eerste concept van de brief die u zult sturen aan

gedeputeerde Olthof van Noord Holland

• Treft de brief de juiste toon

• Kunt u zich vinden in de voorgestelde acties

Zowel het Plan van Aanpak als de brief aan de gedeputeerde zullen op grond
van de discussie worden afgemaakt en daarna aan u voorgelegd

Pagina 1 van 2
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Gmgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

EbbehoutBl

1507 EA Zaandam

www odnzkg nl
EBBEHOUT 31 1SQ7 EA ZAANDAM

Omgevingsveiligheid en milieurisico s op het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

T a v

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

5 1 2e

Contactpersoon
5 1 2e

Betreft ZZS inventarisatie van TATA Steel

E mailadres

5 1 2e Dodnzkg nl
Geachte 5 1 2e

■t

Doorkiesnummer

06 5 1 2e
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de inventarisatie van Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS van Tata Steel advies beoordeeld Wij merken op dat

voor een goede beoordeling van de Inventarisatie en voor het vervolg daarop

aanvullende normen dienen te worden vastgesteld door het Rgk

Kenmerk

5 1 2e

Bijlage n

Brief aan ILT d d 27 September

Beleidsopgave

De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied concludeert dat er aanvullende normen

voor ZZS dienen te worden vastgesteld door het Rijk

Zo heeft de ODNZKG bi] het RIVM een verzoek gedaan om voor 14 ZZS stoffen die

Tata emitteert waaronder ook complexe mengsels met voorrang te normeren

Daarnaast is het RIVM gevraagd voor 63 p ZZS een indicatieve Maximaal

Toelaatbare Risico MTR waarde af te ieiden

Deze aanvullende normen gebruikt de ODNZKG om op te laten nemen in het ZZS

vermijdings en reductieprogramma door Tata Steel

Datum

27 September 2021

Wij verzoeken u dan ook om het RIVM opdracht te geven om de benodigde

toetswaarden zo spoedig mogelijk af te Ieiden voor zover dit nog niet gebeurd is

Zodat beter kan worden aangegeven wat het effect van concentraties van ZZS op

de leefomgeving is

Aangezien dit een aandachtspunt is dat breder is dan enkel deze inventarisatie met

betrekking tot Tata Steel brengen wij dit bij deze onder uw aandacht

Kortheidshalve verwijzen we u verder naar de reactie van de ODNZKG aan ILT op

hun advies inzake de ZZS inventarisatieTata Steel zie bijiage
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Omgevingsdlenst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG biedt uiteraard haar expertise en hulp aan de ILT en I W om dit aspect nader te preciseren

Uitkomsten hiervan heeft de ODNZKG nodig om vervoigens deze normen te iaten opnemen in het vermijdings

en reductieprogramma dat Tata Steei moet indienen

Vriendeiijke greet

Omgevingsdienst NZKG

L 5 1 2e

Kenmerk

[3a turn
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Gmgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout31

1507 EA Zaandam

www odnzkg nl
EBBEHOUT 31 1507 EA ZAANDAM

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

ContactpersoonBetreft advies ZZS inventarisatie van TATA Steel

E mailadres

Doorkiesnummer
Op 31 augustus 2021 hebben wij uw dienst per email om advies gevraagd inzake

de ZZS inventarisatie van Tata Steel Dit betrof een advies op de aanvullingen die

Tata Steei ons op verzoel^ heeft verstrekt
Kenmerk

5 1 2e

Wij merken op dat er meerdere besprekingen tussen onze diensten zijn geweest

over de ZZS inventarisatie en de aanvuilingen daarop en dat uw advies in lijn is

met de punten die inhoudelijkzijn besproken

Bijlage n

Datum

27 September 2021Met dit schrijven geven wij aan op weike wijze wij het advies op de aanvuiiingen

hebben verwerkt of op weike punten wij het advies niet over nemen Daarnaast

geven wij aan wat er aan rijksbeleid nodig is

Reactie op ILT advies

Hieronder per punt de wijze van afhandeling

• Inventarisatie ZZS

ILT geeft aan dat het huidige inventarisatierapport ZZS voidoende is om te

gebruiken ais uitgangspunt voor het vaststeiien en prioriteren van

maatregelen ten aanzien van de beiangrijkste vergunde emissies

Wij delen deze conclusie maar vragen Tata Steel nog een aanvulling

op de inventarisatie met betrekking tot de kleine emissiebronnen

• Ongewone voorvallen en emissie van ZZS

De ILT heeft geadviseerd om bij Tata Steel een overzicht op te vragen van

de geschatte hoeveelheden ZZS die de afgelopen 3 jaar zijn vrijgekomen

bij ongewone voorvallen

De Omgevingsdienst NZKG heeft dit ook geconstateerd en neemt dit

advies over van ILT Gezien de grote hoeveelheid meldingen van

ongewone voorvallen afwijkende bedrijfsomstandigheden die jaarlijks

plaatsvinden 1 000 per jaar wijkt De ODNZKG op dit punt af van de

landelijke afspraken met betrekking tot de beoordeling van ZZS en zijn
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Omgevingsdlenst
noordzeekanaalgebied

wij van mening dat Tata Steel inzicht dient te geven in de emissies van ZZS die over de voorgaande

jaren hebben plaatsgevonden ten gevolge van ongewone voorvallen In het minimalisatierapport

moet dan inzicht worden gegeven in de maatregelen die worden genomen om de emissie van ZZS

ten gevoige van ongewone voorvailen te voorkomen

• Minimaiisatieplicht

De ILT geeft mee dat met de huidige aanpak van Tata Steei het grootste gedeeite van de uitstoot van

ZZS wordt onderzocht Deze aanpak leidt tot een snelie identificatie van de belangrijkste maatregelen

om de uitstoot van ZZS te reduceren ILT adviseert de overgebleven emissiebronnen daarom beter

iater gefaseerd te onderzoeken om deze sneiie aanpak niet te vertragen De ODNZKG deelt deze

constatering

Beleidsopgave

De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied concludeert dat er aanvullende normen voor ZZS dienen te worden

vastgesteld door het Rijk Zo heeft de ODNZKG bij het RIVM een verzoek gedaan om voor 14 ZZS stoffen die

Tata emitteert waaronder ook compiexe mengseis met voorrang te normeren Daarnaast is het RIVM

gevraagd voor 63 p ZZS een indicatieve MTR waarde af te leiden inmiddels zijn van deze iijst 10 stoffen

afgevaiien

Aangezien dit een aandachtspunt is dat breder is dan enkei deze inventarisatie met betrekking tot Tata Steei

sturen wij deze brief ook aan het ministerie van I W

De OD NZKG biedt uiteraard haar expertise en huip aan de ILT en I W om dit aspect nader te preciseren

Uitkomsten hiervan heeft de ODNZKG nodig om vervoigens deze normen te iaten opnemen in het vermijdings

en reductieprogramma dat Tata Steei moet indienen

Tot siot het advies dat wij op 14 September 2021 van ILT hebben ontvangen onderschrijft de noodzaak van de

gevraagde aanvullingen en de noodzaak tot inspanning van het Rijk om aanvullende normen vast te leggen

Wij danken u voor het gegeven advies en de goede samenwerking

Vriendeiijke greet

Omgevingsdienst NZKG

Ken merle

C atum
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DIGITAAL d d 28 September 2021
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buiten verzoek

Mogelijke eigen inbreng naar aanleiding van de discussies rondTata Steel

• Although I realise that this discussion is about polymers in REACH I would like to take the

opportunity to inform you about a current issue in the Netherlands about the environmental and

health situation around the steel plant of Tata Steel Netherlands in IJmuiden

• Today I have sent a letter to Commissioner Sinkevicius 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

• In my letter I emphasize the importance of an ambitious revision of both the Ambient Air Quality

Directive and the Industrial Emissions Directive timely revision of Best Available Techniques

Reference Documents BREFs and the need for standards that take into account multiple

sources of pollution and of several different substances of very high concern As far as the latter

is concerned we need progress so that a feasible method can be found

• Thank you for the opportunity to bring in this slightly off topic issue I am happy to share the

letter to the Commission with all of you

buiten verzoek
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLISSING

Datum

1 DktDber 2021

Aan

Van

Staatssecretaris

5 1 2s

Kenmerk

IENW BEK 2021 262BB0

rinor

5 1 2s Bestuurskem

nota Kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat en

tweeminutendebat Toekomst Tata Steel
Uiterlijk bij
29 septsmber 2021

B[jLage n

0

Aanleiding
In het Commissiedebat Toekomst van Tata Steel van 9 September 2021 hebt u

toegezegd een brief te zullen sturen naar Eurocommissaris Sinkevicius die

verantwoordelijk is voor milieu en deze met de Kamer te zullen delen In het

Tweeminutendebat van 16 September heeft u bovendien toegezegd als service

voor de Kamer een brief van de ILT te zullen delen waarin zij de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG adviseert overde ZZS inventarisatie van Tata

Steel

Met deze nota wordt uw akkoord gevraagd voorde korte Kamerbrief waarmee u

deze toezegg ingen uitvoert

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd akkoord te gaan met het verzenden naar de Kamer van

bijgevoegde brief inclusief de brief aan de Eurocommissaris als bijiage

Beslistermijn
6 oktober 2021

Kernpunten
De brief aan Eurocommissaris Sinkevicius is eerderaan u voorgelegd en in de

ochtend van dinsdag 28 September door de piv PV EU aan de Commissie

doorgeleid De Kamerbrief geeft een korte samenvatting van wat u in de brief aan

de Commissie vraagt

Daarnaast geeft de Kamerbrief de link naar de website van de ILT waar de

toegezegde brief van de ILT te vinden is U geeft in uw brief kort weer waar de

brief van de ILT over gaat adviezen voor de OD NZKG voor het lopende gesprek
met Tata Steel over het minimaliseren van de ZZS uitstoot

Op de website van de ILT is naast de brief met adviezen van de ILT ook een

officiele reactie van de OD NZKG te vinden Hierin geven zij aan hoe ze deze

adviezen gebruiken Daarnaast wijst de OD NZKG op de noodzaak dat het Rijk
aanvullende normen voor ZZS vaststelt

Toelichting

Pagins 1 van 2
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Het is wat ons betreft vanwege het onafhankelijk opereren van de ILT passender
om niet de brief van de ILT zelf mee te sturen maar de link naar de website van

de ILT waarop zij deze brief en reactie daarop zelf openbaar maakt

Datum

29 septEmber 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
30 September 2021

BLjLage n

Inmiddels is ook de reactie van de OD NZKG op de brief van de ILT ontvangen
Deze reactie is ook opgenomen op de website van de ILT

0

Naast reacties over wat de OD NZKG zal overnemen uit het ILT advies en wat

niet bevat de reactie ook de notie dat het Rijk aanvullende normen voor ZZS zou

moeten vaststellen Dit is een punt dat in de komende maanden aan de orde zal

komen in de gesprekken die lenW zal hebben met provincie ILT en OD NZKG ter

uitvoering van enkele moties die oproepen tot maximaal onderzoeken van

mogelijkheden normen aan te scherpen binnen de huidige regelgeving De ook op

16 September aangenomen motie Thijssen c s verzoekt u om in samenspraak
met de provincie Noord Holland een plan van aanpak te maken zodat de

bewoners in de IJmondregio geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen en

dit op de kortst mogelijke termijn naar de Kamer te sturen in elk geval voor 1

december 2021 Dat is een goed moment om ook over dit punt van de OD NZKG

en wat er mee gedaan is aan de Kamer terug te rapporteren

Aan

Staatssecretars

Van

D SJ Mourad

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

N v t

5 1 2e
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Ministerievan Infrastructuur

enWaterstaat

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Federatie Nederlandse Vakbeweging
Bestuurssecretariaat

T a v

Hertogswetering 159

3543 AS Utrecht

Nederland

Bestuurskern

Dir Omgevingsuei[igheid
Hilieurisico s

Cluster E5 1 2e

Rijnstraat B

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Nederland

Contactpersoon

Ons kenmerk

IENW BSK 2021 2632Bd

30 September 2021

Brief FNV

Datum

Betreft

5 1 2eGeachte

Hartelijk dank voor uw brief van het FNV op 16 September jl over het voorstel

Groen Staal Tata Steel IJmuiden Wij hebben uw bericht ter kennisneming

aangenomen Dank voor uw input

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gei nformeerd

Met vriendelijke groet

Directie omgevingsveiligheid en milieurisico s

Pagina 10 van Q
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Plan van Aanpak Tata Steel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Najaar 2021

Versie 4 oktober 2021

Inleiding

Naar aanleidingi van het commissiedebat en tweeminutendebat van respectievelijk 9 en 16

September over de toekomst van Tata Steel gaat lenW in samenwerking met EZK en de provincie
Noord Holland de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de ILT en de IJmondgemeenten aan

de slag met de acties waartoe de Kamer in diverse moties oproept In dit Plan van Aanpak zijn alle

acties gebundeld in zeven actieiijnen met bemensing vanuit de diverse onderdelen van lenW Het

pian van aanpak heeft nog enkeie openstaande punten Deze worden zo snel mogeiijk ingevuld

1 Aanleiding en doel

Algemeen doel

De inzet van lenW is er op gericht om vanuit de roi van het ministerie en binnen de

bevoegdheden en mogelijkheden maximaal bij te dragen aan een veilige en gezonde leefomgeving
rondom Tata Steel te borgen

Primair is hier de provincie Noord Holland als bevoegd gezag aan zet Met de zeven actieiijnen in

dit Plan van Aanpak wordt beoogd om in lijn met de door de Kamer aangenomen moties het

bevoegd gezag zoveel mogeiijk te helpen en aan te spreken waar dat moetom zo bij te dragen aan

een verbetering van de gezondheidssituatie rondom Tata Steel We onderzoeken wfaarlenW zelf

een roi heeft en waar \«e zelf actie kunnen ondernemen

Doel van dit plan is ook overzicht en samenhang te geven aan iedereen die een roi speelt bij de

uitvoering ervan Het kan snel inzicht bieden in lopende zaken en nog uit te voeren acties zodat

waar nodig effectief bijgestuurd kan worden

Naast acties met resultaten op de langere termijn bijvoorbeeld EU beinvIoeding wordt

nadrukkelijk ook ingezet op acties die op kortere termijn zichtbare verbeteringen opieveren op de

leefomgeving en gezondheidssituatie van omwonenden

Reikwijdte van dit Plan van Aanpak

Dit plan van aanpak richt zich op de acties waar lenW een ondersteunende faciliterende of

trekkende roi heeft Acties die geheel op terrein van andere partijen zoals bevoegd gezag

provincie Noord Holland soms anderen of EZK liggen worden hier buiten beschouwing gelaten
Dat neemt niet weg dat we continu in gesprek blijven met deze partijen om af te stemmen

2 Aanpak

Coordinatie en procesbegeleiding

DICE als inhoudelijk coordniator

PM prcoescoordinator nog in te vullen

5 1 2e

organisatieplan

Zeven actieiijnen

De acties van lenW worden gegroepeerd in zeven actieiijnen die samen bijdragen aan het

hiervoor genoemde overkoepelende doel Daarbij is aangegeven vanuit welke roi de acties worden

uitgevoerd Verderop in dit PvA worden de actieiijnen nader uitgewerkt wordt de samenhang met

aangenomen en aangehouden moties weergegeven evenals inzicht in onderliggende concrete

acties

PM 5 1 2e

vanuit de flexpool ondersteunt voor het opzetten en uitvoeren va het proces het

1
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Actielijn Trekker binnen lenW Rol

1 Aanscherpen van de vergunningen onder

de huidige nomnstelling

Ondersteunen helpen
aansporen van het

bevoegd gezag

5 1 2e

rhpirlpn Tl T\ 5 1 2e

6 1 2e OenM PM

DICE

Monitoren ondersteunen

helpen en waar nodig
aansporen van het

bevoegd gezag

Monitoring en eventueel afdwingen door

middel van borging in de

milieuvergunningen] van de beloofde

versnelde uitvoering van de Roadmap
door Tata Steel

2
5 1 2s

beiden ILT 5 1 2e

5 1 2s

beiden HBJZ

Ondersteunen helpen en

aansporen van het

bevoegd gezag

3 Monitoring en meten van uitstoot
5 1 2s

fDianlVI^^
5 1 2s en

5 1 2s DICE PM

ILT

5 1 2s

5 1 2s

lenW is trekkerAanscherpen EU normen internationale

strategic

DLCE

beiden

4

ni nFl

Nieuwe mogelijkheden onderzoeken zoals

gebiedsgericht normering

omgevingswaarden cumulatie

5 1 2s lenW Is trekker van dit

spoor met input van het

bevoegd gezag

5
5 1 2e beiden

HBJZ 5 1 2s

5 1 2s rOLCEJ

5 1 2s

OenM

lenW is trekker van dit

spoor in overleg met het

bevoegd gezag

Gezondheid onafhankelijke toets impact
milieu gezondheid transitiepad Direct to

DRI Tata Steel

6
5 1 2s

5 1 2s beiden

DLCE PM O M

7 Communicatie doorsnijdende actielijn lenW Is

trekker afstemming met

EZht PNH gemeenten
IJmond

5 1 2s

DCO 5 1 2s

5 1 2s

beiden

5 1 2s

5 1 2s

OenM

rni CFJ

5 1 2sCoordinatie inclusief coord inatie

Kamerbrieven inbreng in gremia

overleggen stuurgroep namens lenW

5 1 2s deel en werkgroep
5 1 2s I deep

DLCE0

en PM

procescoordinator
neemt

Namens lenW neemt

Governance intern lenW

Binnen lenW zijn collega s van de directies DLCE OenM HBJZ en de ILT direct betrokken Zij
werken samen samen in een kernteam Het kernteam komt wekelijks op maandagmorgen bijeen
in kleine samenstelling de trekkers van de actielijnen plus procesbegeleider en inhoudelijk
coordinator

Het dossierteam wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit de verantwoordelijke vier

MT leden van deze organisatie onderdelen

Zij komen minimaal eens per twee weken bijeen

Tweewekelijks vindt overleg plaats met de staatssecretaris over de voortgang van de uitvoering
van dit PvA Streven is om hierbij aanwezig te hebben

iemand uit de stuurgroep de inhoudelijk coordinator en of de procesbegeleider Anderen leveren

desgevraagd input

Tijdens het tweewekelijks overleg wordt voor elk van de Actielijnen besproken hoe het staat met

de op te leveren stukken te plannen bijeenkomsten en besproken hoe de resultaten van deze

acties terecht gaan komen in de communicatie richting de Kamer Waarbij de eerste deadline is om

5 1 2s 5 1 2s5 1 2s en

5 1 2s

5 1 2s een van de directeuren

2
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voor 1 december de Kamerbrief te versturen die invulling geeft aan de motie Thijssen tav een PVA

om te zorgen dat bewoners geen onacceptabele gezondheidsrisico s lopen

Stakeholders en extern speelveld

Parallel aan het opstellen van dit PvA zal worden gewerkt aan een stakeholdersanalyse om de

beste manieren te Identificeren van effectlef stakeholdermanagement Hoe gaan we om met de

verschlllende stakeholders en hoe en via wie lopen de contacten In eerste Instantie met PNH

Omgevingsdienst EZK RIVM en andere onderzoekslnstelllngen Tata Steel bewonersorganisaties

gemeenten VWS en RN en welllcht BZK^ Hlervoor zal ook het overzicht van relevante overleggen
worden geactualiseerd Kenns en expertise vanuit de directie participatie is hiervoor nodig

3 Politiek speelveld

Er is in de Tweede Kamer brede steun om snel aan de slag te gaan met deze acties Op 16

September 2021 zijn zeven moties over Tata Steel en de omgeving aangenomen die direct relevant

zijn voorlenW en twee moties zijn aangehouden Als de acties in de actielijnen goed worden

uitgevoerd en tot resultaat leiden is tegelijk ook invulling gegeven aan de moties

Motie RelevantStatus

verantwoorde I ijke
collega

voor

actielijn
Motie Thijssen cs plan van aanpak om

onacceptabele gezondheidsrisico’s te voorkomen
De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het

RIVM aangeeftdat blootstelling aan de huidige hoeveelheden

lood en kankerverwekkende stoffen in de Dmond ongewenst
is voor de gezondheid van kinderen van mening dat het

onacceptabel is dat kinderen in de IJmond niet zorgeioos
buiten kunnen spelen verzoekt de regering om in

samenspraak metde provincie Noord Hoiiand een pian van

aanpak te maken zodatde bewoners in de IJmondregio geen

onacceptabel gezondheidsrisico meer iopen en ditop de

kortst mogeiijke termijn naar de Kamer te sturen in eik

gevai voor 1 december 2021 en gaatover totde orde van de

dag

Aangenomen 1 2 5

DICE5 1 26

Thijssen Van der Lee Dassen Grinwis

Motie Thijsen cs omzetten roadmap plus in

juridisch afrekenbare doelen
De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende datTata

Steei IJmuiden een eigen pian de Roadmap Pius heeft om

de uitstootnaar de omgeving te verminderen van mening
dat het goed is dat er eigen piannen zijn maar dat Rijk en

regio Tata Steei Umuiden niet op zijn biauwe ogen moeten

geioven verzoekt de regering om in samenwerking met

provincie Noord Holiand de Roadmap Pius zo veei mogelijk
om te zetten in Juridisch afrekenbare doeien en gaat over tot

de orde van de dag

Aangenomen 2

5 1 26

5 1 26 ILTj

Thijssen Van der Lee Grinwis Boucke en Dassen

Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om

strengere normeti in te voeren

De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende datuit

bet RIVM rapport Gezond in de IJmond 2020 biijkt datstof in

IJmond veei PAK en metaien bevat met grote negatieve

gevoigen voor de omwonenden overwegende dat de huidige
normen kenneiijk niet voidoende zijn constaterende dat

artlkel 18 van de Industrieie Emissie Richtiijn lED ruimte

bledtom strengere voorwaarden toe te passen die meer

verelsen dan de best beschikbare technieken verzoekt de

regering te onderzoeken hoe deze ruimte maxlmaai benut

kan worden en strengere normen ingevoerd en gebandhaafd
kunnen worden en gaat over tot de orde van de dag

Aangenomen 1 4 5

5 1 2e

Van der Lee Bouchaiiikh Thijssen

Motie Boucke cs juridische instrumenten om de Aangenomen 1 2 4 5

3
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kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren
De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het

recente RIVM onderzoek condudeert datde uitstoot van de

Etaalproductie in IJmuiden tot negatieve gezondheidseffecten
leidt overwegende datde gezondheid van omwonenden

beschermd dient te worden overwegende dat de

EtaalinduEtrie in Umuiden van grote toegevoegde waarde is

voor de NederlandEe werkgelegenheid en economie verzoekt

de regering te borgen dat in lopende en toekomEtige
onderzoeken naar een duurzame Etaalproductie de

gezondheidseffecten integraal wordt meegewogen verzoekt

de regering te onderzoeken welke JuridiEche instrumenten

de lokale regionale en landelijke overheden hebben om op

korte termijn de leefomgevingEkwaliteit te verbeteren

verzoekt de regering inzichtelijk te maken welke

randvoorwaarden zoals regelgeving infrastructuur en

vergunningen nodig zijn voor de omslag naar waterstof en

de Kamer daarover te rapporteren voor het einde van het

jaar en gaat over tot de orde van de dag

Staat op naam van EZK

vanuit Tf nWr

en of

5 1 2e

5 1 26

Boucke Erkens Agnes Mulder Thijssen Grinwis Van der Lee

Motie Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs

voortaan meewegen bij vergunningveriening
Aangenomen 5

5 1 26

De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat

cumulatie bl] de emissle van zeer zorgwekkende stoffen tot

op heden niet wordt meegenomen bij de

vergunningveriening overwegende dat hlerdoor de

gezondheidsrisico s van omwonenden niet goed kunnen

worden ingeschat verzoekt de regering te onderzoeken of

en hoe cumulatie bij de emissie van zeer zorgwekkende
stoffen voortaan kan worden meegewogen in de risico

inventarisatie bij vergunningveriening en de Kamer te

informeren over de resultaten en gaat over totde orde van

de dag

OenM

Grinwis Boucke Agnes Mulder Van der Lee Thijssen

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven

van een monitoringsprogramma
Aangenomen 3

5 1 26

De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat in

het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer wordt gesteld
dat het toezicht door de omgevingsdienst op Tata Steel heeft

gefaald overwegende dat de uitkomsten van het recente

onderzoek naar de depositie van vervuilende stoffen in de

omgeving van Tata Steel aanleiding geven tot zorg

overwegende dat het RIVM aanbeveelt om afspraken te

maken over het monitoren van de effecten op de

leefomgeving van de klimaatmaatregelen die Tata Steel

neemt door middel van een monitoringsprogramma van

mening datvolledige transparantie en continue monitoring
van de uitstoot van vervuilende stoffen naar de omgeving
van belang zijn om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke
uitstoot verzoekt de regering in overleg te treden metde

provincie Noord Holland als bevoegd gezag en het RIVM met

als doel het vormgeven van een monitoringsprogramma en

de Kamer hierover te informeren en gaat over totde orde

van de dag

OenM

Grinwis Boucke Agnes Mulder Van der Lee Thijssen

Motie Hagen en Boucke over de gevolgen van de

gezondheid van scenario s

Aangenomen 6

5 1 2e

De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat in de

provincie Noord Holland een motie is aangenomen en breed

wordt gesteund welke hetRijk oproept om op korte termijn
te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor het

FNV Zeester plan bij Tata Steel en vraagtgeen definitief

besluitte nemen over ondergrondse C02 opslag van Tata

voor de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn verzoekt

de regering het aangekondigde onafhankelijke onderzoek

naar de gevolgen voor gezondheid en milieu van de

verschillende scenario s voor Tata Steel parallel uit te voeren

aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV plan en de Kamer

eULUtJ
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te informeren over de uitkomsten hiervan voor het debat

over Tata Steel dit najaar en gaat over tot de orde van de

dag

Hagen Boucke

Motie Van Raan en Van Esch over het monitoren

van de uitstoot van de kooks 2 fabhek
Aangehouden 3

De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende datTata

Steel Beste Beschikbare Technieken BBT niethoeft toe te

passen op de Kooks 2 fabrlek overwegende dat ditTata

Steel niet ontslaat van de plichtom te zorgen voor een

veilige en gezonde fysieke leefomgeving verzoektde

regering om ervoor te zorgen dat de uitstoot die de Kooks 2

fabriek veroorzaakt 24 7 te monitoren en de

realtimegegevens ook 24 7 openbaar te houden en gaat
over tot de orde van de dag

Van Raan Van Esch

Motie Van Raan en Van Esch over depositie
onderzoek RIVM kwartaal 4 2022

Aangehouden 3

De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende datde

overheid een zorgplicht heeftten aanzien van de gezondheid
van haar inwoners verzoektde regering ervoor te zorgen

dat er uiterlijk in hetvierde kwartaal van 2022 middels een

depositieonderzoek door het RIVM kan worden vastgesteld
datTata Steel de gezondheidskundige grenswaarden voor

lood en PAK s in IJmuiden en Wijk aan Zee niet meer

overschrijdt en gaat over tot de orde van de dag

Van Raan Van Esch

Toezeqgingen
PM

Bron https www tweedekamer nl kamerstukken stennmingsuitslagen detail7id 202IP 14813
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4 Uitwerking actielijnen

1 AANSCHERPEN VERGUNNINGEN Trekker Joram Kortekaas Anjalie Kishoen

Beoogd doel Betrokken

partijen

Mijipaal resultaat

voltooid

Acties

Binnen bestaande

kaders de vergunning
maximaal aanscherpen
om op korte termijn
maatregelen van Tata

Steel te kunnen eisen

die de negatieve
effecten op de

leefomgeving en de

gezondheid van

omwonenden

verminderen

ILT OD• ILTinzetopB
items Tijdpad

implementatie van

PNH OD vragen en

volgen

PM

■ Gesprek met

Provincie Noord

Holland en OD

wat staat er

allemaal in het

VTH

Uitvoeringsplan
dat ze hebben

lopen Is er

versnelling

mogelijk ook

mhoo de keuze

voor Direct to DRI

en Roadmap

versnelling

• Gesprek met de

provincie Noord

Holland Wat kan

er nog Waar zijn

knelpunten Hoe

kunnen die iworden

opgelost

13 09 heeft een

eerste gesprek
plaatsgevonden

• Hulp van

onafhankelijk

expert

inschakelen

• Brief aan provincie
met acties uit

actielijnen die bij
hen liggen

lenW 30 September

• Onderzoeken

i s m DGWB of de

watervergunn ingen
van Tata Steel ook

genoeg scherp aan

de wind zijn

6
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1 ROADMAP versnellen en acties borgen in de milieuvergunning Trekker Joram

Kortekaas Anjalie Kishoen

Beoogd doel Betrokken

partijen

Mijipaal
resultaat

voltooidi

Acties

Eventuele

vrijblijvendheid in de

acties uit de roadmap
wegnemen en acties

versnellen om op

kortere termijn
zichtbare

verbeteringen te

bewerkstelligen

• Tata heeft op 8 September
aan stas concretisering

tijdschema binnen twee

weken beloofd Navraag doen

indien nodig brief stas

Navraag leert dat er 4 oktober

een brief komt over ZZS

minimalisatie met daarin ook

info over uitvoering roadmap
en versnelling DeNOx

installatie

Tata Steel

PNH EZK

• Gesprek met Tata over

maatreg elen planning borgen
concrete afspraken

OD PNH

primair

• Check mbt welke maatregelen

zijn afdwingbaar dan wel

worden afdwingbaar bij

aanscherping vergunning

door

ILT PNH

• Afspraken Tata over

monitoring van de

maatregelen hoe wie wat

wanneer]

ILT PNH

• Maatregelen bovenop

Roadmap plus

Tata Steel

EZK PNH

eerste

gesprek 15

9

• Inzicht in effect maatregelen lenW RIVM

irt

gezondheidsrisico s waarden

1 METEN EN MONITORING Trekker Woutervan Lonkhuyzen
Betrokken partijenBeoogd doel Acties Mijipaal

resultaat

voltooid

Doel is tweeledig
Enerzijds samen met

bevoegd gezag

onderzoeken welke

aanvullende

monitoring metingen

nodig zijn naast de

bestaande

meetverplichtingen
van bedrijf OD en

voornemen

omwonenden en

Inzicht in huidige
situatie wie meet

watjwel ke
• Gesprek RIVM

infomil en

omgevingsdienst
over

mogelijkheden

metingen

PNH voortouw OD

TSN DLCE OenM RWS

WVL

• Inbrengen in

7
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daarvoor bij alle

partijen draagviak
voorte krijgen
Anderzijds moet na

dit onderzoek

daadwerkelijk een

monitorings

meetprogramma
worden ingericht Er

is een sterke

samenhang met

actielijn 2

gesprek met Tata

m b t leveren van

Data

11 oktober

gesprek met

Provinde en

Dmondgemeenten
over meten

• Aanpak inrichten

metingen i s m

PNH m b v input
omwonenden

1 AANSCHERPEN EU NORMEN Trekker Eduard Dame

Beoogd doel Betrokken

partijen

Mijipaal resultaat

voltooid

Acties

Helder krijgen wat

nodig is om voor de

situatie rondTata Steel

en vergelijkbare
industrieie compiexen
in de EU wetgeving en

hoe we die op die

manier kunnen

bei nvioeden

Daadwerkelijk
bei nvioeden van de

wetgeving in het kader

van herziening van lED

Luchtkwaliteitsrichtlijn
en diverse BREF s

Onderzoek in Europees
verband naar cumuiatie

volgen en aandringen
op voortgang

• Inzichtelijk maken

weIke

verschillende

sporen er zijn in

EU verband wat

loopt en wat moet

nog gebeuren plus
verwachte tijdpad
EU

besluitvorming

DICE

Brief aan EC over

onder andere

aanscherping
normen in

herziening

richtlijnen
BREF s

• Agenderen Tata

Steel en lessen

voor EU

wetgeving bij
REACH UP diner

29 9 en

voorbereiden

actiedocument

voor REACH UP

diner in december

• Inbreng in o a

Milieuraad

Eerstvolgende
milieuraad is PM

• ZZS cumulatie

OenM

Mee in brief aan EC

8
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1 NIEUWE MOGELEJKHEDEN IW WETGEVIWG gebiedsgericht cumulatie

omgevingswaarden Trekker Lieve Maas Ani Zalinyan]

Beoogd doel Ac ties Betrokken

partijen

Mijipaal
resultaat

voltooidi

Onderzoeken of er

naast de aanpassing
van EU normen [wat

erg lang kan duren]
mogelijkheden zijn
om op nationaal

niveau aanvullende

verplichtingen die de

leefomgeving
verbeteren voor te

schrijven Dit richt

zich ook op risico s

die nu nog niet of

onvoldoende

gereguleerd zijn
zoals cumulatie van

stoffen of een

gebiedsgerichte

aanpak met

aanvullende

voorschriften

Maken van schema mbt

normen

emissle immissie depositie
wat geldt waarvoor en wie Is

verantwoordelljk Verschlllen

EU WHO etc

DICE

• Inzet SLA biedt dit

aanvullende mogelijkheden

DICE

HBJZ

Wordt

meegenomen

in

onderstaande

overzicht

Luchtkwaliteitsnormen NL

strikter mogelijk

DICE

HBJZ

Wordt

meegenomen

in

onderstaande

overzicht

• Onderzoek naar

gebiedsgerichte

normering omgevingswaarden

WordtHBJZ

meegenomen

in

onderstaande

overzicht

• Juridisch onderzoek naar

creatieve juridische

mogelijkheden aanscherping
nationale wet en regelgeving
waarna beslisnota met voors

en tegens

Maandag 4

oktober eerste

overzicht van

geidentificeerde

mogelijkheden
opieveren

HBJZ

1 Onafhankelijke toets impact milieu gezondheid transitlepaden Tata Steel Trekker

Matjolein van Zuilekom

Beoogd doel Betrokken

partijen

Mijipaal
resultaat

voltooid

Ac ties

• GespreklenW
met RIVM over

adviesmemo

In de toekomstscenario s

moet naast

klimaatdoelstellingen en

economische effecten ook

de gezondheidseffecten

volwaardig worden

meegewogen in de te

maken afwegingen

27 September is

het eerste

gesprek

geweest op 11

oktober is er een

vervolg

DGMI en RIVM

• Rapport Berger
eind oktober

verwacht Indien

nodig nabellen

• Uitgaande van

onderzoek Ronald

Berger

onafhankelijke
toets laten

9
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uitvoeren

1 Communicatie Trekker Dounia el Baraka

Beoogd doel Betrokken

partijen

Mijipaal
resultaat

voltooid

Acties

Het dossier Tata steel

vraagt om heldere en

eenduidige
communicatie DCO is

betrokken bij de
communicatie op dit

dossier en in afstemming

zijn worden de volgende
zaken opgepakt

• Burgerbrieven

Er wordt

gewerkt aan een

tijdlijn
binnenkort

komen er

concrete acties

met data

Onze

boodschappen in

relatie tot Tata

Steel formuleren

concreet

uitschrijven en per

ontvanger een

lijstje met

wapenfeiten

opnemen wat

doen wij voor hen

• Landingspagina op

internet RO nl

• Omgevingskennis

omgevingsmanager

S Overzicht relevante gesprekken overlegmomenten

Proces overlegmomenten in 2021

Wie OpmerkingenWanneer

13 09 21

Wat

Gesprek
EZK vooroverleg

Gesprek PNH14 09 21

Gesprek Tata15 09 21

Debat 2 minuten TK16 09 21

Omwonenden

gesprek deelname

omqevinqsberaad

PM

23 September Ambtelijke stuurgroep
Tata Steel

Vrijdag 24

September van

16 00 tot 16 45 uur

Tweewekelijks overleg
met Stas lenW

PvA concept brief

PNH concept

Brief ECPM

Woensdag 6

oktober van 15 15

tot 16 00 uur

Tweewekelijks overleg
met Stas lenW ma 27 9 bij 5 1 2e

I wo 29 9 bij
DBO Stas

Ambtelijke stuurgroep
Tata Steel

21 10 21

Donderdag 28

oktober van 12 45

tot 13 30 uur

Tweewekelijks overleg
met Stas lenW

^ di 19 10 bij 5 1 2e I
wo 21 10 bij
DBO Stas

10
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5 1 2e
Woensdag 10

november van

10 30 tot 11 15 uur

Tweewekelijks overleg
met Stas lenW

^ ma 1 11 bi

vjo 3 11 bij DBO Stas

Ambtelijke stuurgroep
Tata Steel

18 11 21

Woensdag 24

november van

16 45 tot 17 30 uur

1 december

Twfeewekelijks overleg
met Stas lenW

^ ma 15 11 br5 1 2e

I wo 17 11 bij
DBO Stas

Toezegging
Kamerbrief aanpak
Tata

^ Di 30 11 bij 5 1 2e |
do 2 12 bij DBO Stas

Donderdag 9

december van

14 45 tot 15 30 uur

Tweewekelijks overleg
met stas lenW

16 december Ambtelijke stuurgroep
Tata Steel

Overzicht Kamer ]brieven

• Brief aan Eurocommissaris Sinkevicius

Doorgeleid op dinsdag 28 September datum 27 September

Kamerbrief met brief aan Eurocommissaris en link ILT advies ZZS minimalisatie

Wordt verstuurd op woensdag 6 oktober

Brief aan de Provincie Noord Holland

11
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

gespreksnota M 31 0 6 5 1 2e
5 1 2e @mlnLenw nl

Tweewekelijks voortgangsoverleg Tata Steel op

woensdag 6 oktober 2021 15 15 16 00 uur
Datum

4 oktober 2021

Kenmerk

IenW BSK 2D21 265BBB

Bijlage n

Aanleiding en doel

Deze nota is bedoeld als voorbereiding voor het tweewekelijks overleg over

Tata Steel dat gepland is op woensdag 6 oktober tussen 15 15 en 16 00 uur

3

Agenda
Voor a s woensdag stellen we de volgende agenda voor

Ij Actualiteiten

2] Nieuwe versie Plan van Aanpak

3] Eerste mondelinge appreciatie brief van Tata Steel van 4 oktober met

concretisering ZZS aanpaken Roadmap

4] Antwoorden op vragen die eerder door u gesteld zijn

5] WVTTK

Bijlagen

Bij deze nota zijn drie bijlagen opgenomen

1 Een nieuwe conceptversie van bet Plan van Aanpak
De bemensing van de actielijnen is zo goed als ingevuld Er blijft nog een

aantal plekken open Verwachting is dat deze in de komende weken worden

gevuld De invulling van de acties stappen in de komende tijd en de resultaten

zijn inmiddels bijgewerkt ten opzichte van de vorige bespreking De invulling
van actielijn 5 nieuwe mogelijkheden in wetgevingi wordt woensdag

mondeling toegelicht
Wat nog ontbreekt is het tijdpad naar 1 december en een outline van de

Kamerbrief die voor 1 december moet worden verstuurd Deze willen we over 2

weken bespreken

2 Bnef Tata Steel

De brief is ontvangen op 4 oktober einde middag na aandringen van ons Tata

Steel is aangeraden zo concreet mogelijk neer te zetten welke maatregelen

Pagina 1 van 3

293354 0178



wanneer gebeuren en met welk resultaat De buitenwereld wil weten welke

maatregelen al gebeuren welke nieuw zijn wat deel uitmaakt van wat

wettelijk moet en wat bovenwettelijk is waar de versnelling zit etc Ons

voorstel is deze brief naar TK te sturen met een korte appreciatie De

inhoudelijke lijn van deze appreciatie willen we woensdag mondeling met u

bespreken Tevens zal deze brief ook onderdeel moeten zijn in het gesprek met

de provincie

3} Antwoorden op vragen die eerder door u gesteid zijn

Bijgevoegd vindt u de antwoorden op de vragen die door u in het vorige

overleg zijn gesteid 24 09 2021 Daar waar relevant zullen punten worden

meegenomen in de verdere uitwerking van de actielijnen in het Plan van

Aanpak

5 1 2e

Pagina 2 van 3
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Toelichting
Ga beknopt in op achtergronden onderbouwing van argumenten
krachtenvelden analyses verslagen aanschouwelijke voorbeelden inzicht in

de tastbare en evalueerbare resultaten et cetera

Werk met heldere tussenkoppen zodat de bewfindspersoon snel kan beslissen

wat te lezen

Pagina 3 van 3
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Antwoorden op vragen naar aanleiding van het tweewekelijks overleg Tata

Steel van 24 September 2021

stand van zaken 4 oktober

1 PNH geeft aan dat aanscherpen vergunningen twee jaar duurt waarom duurt dat zo lang

Het wijzigen aanscherpen van een vergunning gaat volgens een vaste procedure Zo wordt eerst de

technische haalbaarheid van de wijziging aanscherping beoordeeld Daarna moet dat in een

ontwerpbeschikking worden opgenomen Na de ontwerpbeschikking voIgt een vaste periode waarin

bezwaar gemaakt kan worden Dat kan of betekenen dat deze definitief wordt of dat het proces

opnieuw bekeken moet worden Als de beschikking definitief wordt dan gaat vervolgens een

overgangstermijn in omdat er dan in de praktijktechnische voorzieningen of aanpassingen moeten

worden gerealiseerd Die zijn vaak niet direct te realiseren Het hele proces vraagt dus tijd

2 Waar heeft de provincie N H ondersteuning nodig bijvoorbeeld expertise geld En wat is ons

aanbod hierbij

De provincie Noord Holland geeft desgevraagd aan dat er behoefte is aan de volgende zaken

Samenwerking en afstemming

Budget grote bedragen voor de transitieroute naar een waterstofgedreven staalfabriek die

nu gekozen is

Budget bijvoorbeeld in een pilot in het kader van een piloot hoogst blootgestelde gebieden

in het kader van het Schone Lucht Akkoord voor monitoring meten en het laten uitvoeren

van een dagboekonderzoek rond gezondheidsklachten

Strengere normen te bepalen op niveau van het Rijk en in EU verband onder andere voor

cumulatie effecten en piekbelastingen

Dit komt goed overeen met waar in de moties toe opgeroepen wordt Een pilot instellen voor de

IJmond in het kader van de aanpakvan hoogst blootgestelde gebieden in het Schone Lucht Akkoord

behoort tot de mogelijkheden De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is bij de Stuurgroep SLA op

10 november

3 Hebben we de brief van Tata Steel al binnen met concretisering van de plannen in de

Roadmap Deze brief zou binnen 2 weken na het gesprek met de CEO van Tata Steel

binnenkomen

Deze brief is na aandringen van ons op 4 oktober aan u verstuurd en is op 6 oktober onderwerp

van gesprek in het tweewekelijks overleg

4 Klopt het dat BBT niet van toepassing is op de meest oude kooksfabriek Hoe kan het dat deze

er niet onder valt

In BBT conclusie49 zijn voor NOx emissie eisen opgenomen voor installaties jonger dan 10 jaar

peildatum 2012 en voor oudere installaties met geintegreerde lage NOx technieken De

stookinstallatie van cokesfabriek 1 is vrij oud {laatste revisie 1974 Cokesfabriek 1 heeft geen

geintegreerde lage NOx technieken en is ouder dan 10 jaar {gezien vanaf 2012 De BBT stelt geen

eisen aan fabrieken die geen gei ntegreerde NOx technieken heeft Dit heeft tot gevolg dat deze

fabriek niet valt onder de emissie eisen voor NOx uit de Best Beschikbare Techniek BBT 49

1
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Het wordt door de ILT onmogelijk geacht om minimaal deze technieken aan te brengen om de

situatie BBT proof te maken Het is technisch niet mogelijk om deze technieken alsnog in te

bouwen Dan moet de hele installatie opnieuw gebouwd worden {kosten 1 miljard Euro De

Europese BBT s zijn zo opgesteld dat installaties nooit afgebroken hoeven te worden zolang nog

voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsnormen In dit geval in Nederland Europa het Maximaal

Toelaatbaar Risico{MTR Deze norm wordt niet overschreden

Normaal gesproken kan wanneer er geen normen in een BBT zijn terugvallen op het

Activiteitenbesluit zie aldaar H5 stookinstallaties Hier worden echter stookinstallaties voor

cokesfabrieken uitgesloten art 5 1 onder f De kooksfabriek valt dus niet onder de algemene

regels

Wat kan erdan wel

De algemene regel is dat wanneer er geen BBT technieken zijn vastgesteld het bevoegd gezag dat

zelf doet De ILT stelt dat voor NOx bij de stookinstallatie van cokesfabriek 1 dat het geval dient te

zijn en dat de provincie dit moet doen Vandaar dat ILT ook vindt dat daar onderzoek naar gedaan

moet worden voordat normen voorgeschreven worden Onderzocht moet worden of er toch

mogelijkheden zijn om de NOX uitstoot terug te brengen In dit onderzoek moeten eventueel

mogelijke maatregelen op een rij gezet worden waarna middels de in het Activiteitenbesluit

vastgelegde kosten effectiviteit berekening wordt gekeken of de baten nog opwegen tegen de

kosten en de emissie van NOX terug gebracht kan worden Bijvoorbeeld door alsnog een end of pipe

techniek toe te passen een andere wasinstallatie toe te passen etc

Eventueel kan overwogen worden uitte zoeken of het wenselijk is de uitzondering voor

cokesfabrieken te schrappen uit het Activiteitenbesluit zodat ook deze fabrieken onder de algemene

regels van dit besluit vallen Dit kan meegenomen worden in Actielijn 5 van het Plan van aanpak

5 Wat komt er uit kooksfabriek Daar is nu onduidelijkheid over tussen verschillende partijen

De hoofdtaak van de Kooks en Gasfabrieken 1 en 2 is het leveren van kooks of cokes voor de

hoogovens Kooks is een onontbeerlijke grondstof voor de hoogovens Bij de bereiding van kooks

komt ook kooksovengas vrij

Het vrijgekomen kooksovengas is een belangrijke energiedrager voor onder andere de

windverhitters Het ruwe kooksovengas bevat naast de brandbare componenten echter te veel

verontreinigingen om direct te kunnen gebruiken Voordat dit hoog calorische gas in de

productieprocessen van Tata wordt ingezet moet dit gas eerst van zijn verontreinigingen ontdaan te

worden Verontreinigingen van het kooksovengas zijn Teer BTX Benzeen Tolueen Xyleen

ammoniaken Waterstof sulfide stank Het is vooral de stank van hoogoven 2 waterstofsulfide die

de oorzaak is van vele geur klachten in de omgeving

Emissies naar de lucht S02 NOx toe total organic carbon voc vluchtig organische stoffen vos in

het Nederlands waterstofsulfide H2S ammoniakgas NH3 Waterstofeyanide HCN Poly

aromatische koolwaterstoffen PAK BTX bezeen tolueen xyleen en stof

6 Hebben we al concrete stappen gezet op terrein van meten Zou het ook een idee zijn om RIVM

te vragen het depositie onderzoekte herhalen

Volgende week is hierover overleg met de provincie Noord Holland Daarbij zal ook geopperd
worden het depositie onderzoek nog eens te herhalen

Hoe staat het met de brief aan de Europese Commissie

2
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De brief is doorgeleid door de PV EU op dinsdag 28 September en door u toegelicht in de REACH UP

groep Directie Internationaal denkt mee over het vervolg en over het door u geopperde Actieplan

en creatieve manieren om de punten onder de aandacht te biijven brengen Verdere mogeiijkheden

doen zich voor bij de voigende REACH UP bijeenkomst in december en bij uw eventueie deelname

aan de Clean Air Days in Madrid op 18 en 19 november

3
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ACTIELIJST KERNTEAM TATA STEEL 4 oktober 2021

Datum actie op
de lijst

Onderwerp Trekker s Stand van zaken Deadline

Vervoiggesprek met

FNV Milleustudle

uitvoering toezegglng
1 jull MotleVan

Hagen Boucke

Het onderzoek loopt
inmiddels en verwachting
is nog voor het CD Tata

een hoofdlijnen notitie te

ontvangen

12 7 21
5 1 2e

Overleg met stas over

vervolg Gesprek met

RIVM is geweest nog

niet duidelljk hoe het

vervolg eruit gaat zien

Over 2 weken komt

Berger met

onderzoeksresultaten

Volgende week

vervoiggesprek met RIVM

Brief aan de Kamer

waarin alle moties uit

CD worden

meegenomen

overkoepelend

Overzicht van plan van

aanpak lijnen binnen

lenW richting Tata

13 9 21 1 12 2021 met PvA5 1 2e

Voorstel voor

beantwoording opgesteld
Doorlopend25 5 21 Burgervragen

5 1 2e

9 e 2i Werkgroep Doorlopend5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e doet voorstel

voor interdepartementaal
project

Doorlopend16 6 21 Stuurgroep

_5 1 2e checkt stand van

zaken

Fiche Tata Steel

beleidsrijke begrotlng
Blijft nog even staan31 5 21 5 1 2e

Fiches die EZK heeft

ingebracht worden

opgevraagd In werkgroep

We gaan wat leuks

doen met z n alien

Work hard play hard

Allen Opties aandragen voor

uitje In oktober bij
5 1 2e

Vandaag opties

aangeven

30 08 21

Onderzoek Berger Gesprek Roland Berger is

geweest doel eind okt

het eind rapport

Bind oktober06 09 21
5 1 2e

Reactle PNH op brief

lenW incluslef wens

stas

Brief PNH Is aankondiging
rapport RIVM van vorige
week Brief moet

beantwoord worden

06 09 2021
5 1 2e

Stas wil brief aan PNH

sturen waarin staat wat

wlj van hen verwachten

incluslef moties

5 1 2e en 5 1 2e maken

opzet en zetten vragen
uit

Nieuwe versie is gemaakt
wat minder streng

ingestoken Llgt

woensdag voor bij Stas

1
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Brief aan Kamer13 9 21 5 1 2e Nog in tas voor Stas

Brief aan TK met brief

ILT OD inzake

minimallsatieplicht en

brief EC

5 1 2e levert passage aan

5 1 26 3n 5 1 2e zorgen

voor oplegger

In de tas van de Stas20 9 21 5 1 2e

Staalbouwakkoord

vanult Bouwen met

Staal verzoekaan

RWS om deel te nemen

20 9 2021 Naar analogie van

Betonakkoord Vroegtijdig
meedenken is goed plan
5 1 26 geeft zaken mee

5 1 2e

Communicatlep Ian Vanuit de Inhoud denken

de komende twee weken

5 1 2e

20 9 2021 5 1 26

5 1 2e

5 1 2een 5 i 2e mee

Heldere boodschappen
vanult lenW formuleren

die we met de

bultenwereld kunnen

communiceren

tastbaarheld en

zlchtbaarheld

5 1 2e neemt contact op

met directle Partlclpatie

5 1 26Plan van Aanpak
intern

4 10 2021 7 lijnen met acties om 2

wekelijks te bespreken
met Stas

5 1 26Plan van Aanpak n a v

motie

1 12 2021 naardeTK

sturen

4 10 2021 Acties n a v motie

communiceren aan de TK

Stas geeft aan datTS zich

aan gedane toezegging
moet houden Deze brief

wordt ook gedeeld met TK

ikv transparantie

4 10 2021 Toezeggingen vanuit TS 5 1 2e

5 1 2e HBJZ en DICE checken

nieuwe Mia Vamll

4 10 2021 Actualisatie Mia Vamil

lijst

Vakantieplanning
leden Kernteam

Allen

buiten verzoek

2
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DB©1 2i 5 l 2i

5 1 26 ®noord holland nl[
5 1 2e

5 1 2tTo @rminienw nl]
5 1 26 5 1 26 5 1 26Cc @noord h olland nl] @minezk nl[ @minezk nl]

From

Sent Mon 10 4 2021 3 47 10 PM

Subject In vervolg op ons gesprek van 15 September 2021

Mon 10 4 2021 3 47 19 PM

30 sept 2021 Reactie op brief OP onderdeel lucht deel 2 pdf

Received

Scan MFD20083 1915 001 pdf

Geachte heer Van Weyenberg
In navolging op onze bespreking van 15 September jl stuur ik u bijgaande informatie

Met vriendelijke greet

5 1 26

Tata Steel

T 31 5 1 26

5 1 26 ^tatasteeleurope comE

www tatasteeleurope com

5 1 26PA @tatasteeleurope com

Follow us

□DU £
It A ft

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

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies please visit

https www tatasteeleurope com en leqal notice entities

Sensitivity generai
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5 1 2eTo I DBO[ @nninienw nl]5 1 2e

5 1 2e

Thur 10 7 2021 9 39 22 AM

Subject FW Ambtelijke werkgroep dinsdag 5 oktober van 13 00 tot 14 00 uur

Received

Kopie van Overzicht actieliinen en moties Tata Steel Aanvullingen 5 l 2e xlsx

From

Sent

DGMI

Thur 10 7 2021 9 39 23 AM

Beste 5 1 2e

Ik ga jou vanaf nu gewoon wat dingen doorsturen waarvan ik denk dat ze jou kunnen helpen om een beeld te krijgen van wat er

allemaal gebeurt en hoe we in de informatiestromen lijn kunnen aanbrengen Dat doe ik dan maar zonder vender veel toelichting

Dit maiitje is gestuurd in de Ambtelijke werkgroep Tata Steel waarin ik zit samen met mensen van EZK provincie NH en de

IJmondgemeenten Met gremium om een overheid na te streven Bovenop de ambtelijke werkgroep is ookeen ambtelijke

stuurgroep daarin is 5 1 2e onze vertegenwoordiger
5 1 2e

Van 5 1 26 I DGMI

Verzonden donderdag 7 oktober 2021 10 36

5 1 2e 5 1 26Aan 5 1 2e 5 1 26

Onderwerp RE Ambtelijke werkgroep dinsdag 5 oktober van 13 00 tot 14 00 uur

Beste college s

Ik heb een poging gedaan om het schema aan te vullen vooral door middel van een nieuwe kolom E met concrete acties voor de

komende tijd dus al in 2021 Het gaat uiteraard om acties die ik zie in ons lenW actieplan met 7 lijnen Ik weet niet hoe

gedetailleerd we moeten gaan in dit schema maar ik zou er wel wat in zien om van elkaar te weten wat we echt aan het doen op

elk moment op deze manier en zou het heel inzichtelijk vinden als ook EZK de Provincie en waar relevant ook de gemeenten

dergelijke aanvullingen zouden doen

Ook heb ik een {begin van een tijdlijn met wat belangrijke mijipalen in de komende tijd toegevoegd Meteen heb ik daar een te

plannen gesprek in gezet omstreeks begin november tussen stas lenW en gedeputeerde provincie Noord Holland om de stand van

zaken op te maken van wat er tot nu toe gedaan is om te gaan voldoen aan de moties en wat we in de Kamerbrief voor 1

december gaan zetten

Ik ben benieuwd of jullie hier wat in zien en hoe jullie het schema dan zouden aanvullen

Groet

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26

Beoordeling door EZK
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum

14 oktober 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 271512
Staatssecretaris

5 1 2e

Aan

Van

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

nota Beslistermijn
IS oktober 2021

Brief aan de provincie Noord Holland over het Plan van

Aanpak rond Tata Steel Nederland

Uiterlijk bij
13 oktober 2021

Bijlage n

1

Aanleiding
Diverse moties ingediend bij het Tiweeminutendebat over de Toekomst van Tata

Steel op 16 december roepen het kabinet op om samen met de provincie Noord

Holland actie te ondernemen om de leefomgeving en gezondheid rondom het

bedrijf te waarborgen en te verbeteren

Een van de moties Thijssen c s
^

roept bovendien op om in samenspraak met

de provincie Noord Holland een plan van aanpak te maken zodat de bewoners in

de IJmondregio geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen en dit op de

kortst mogelijke termijn naar de Kamer te sturen in elk geval voor 1 december

2021

Bijgaande conceptbrief aan de provincie Noord Holland bijiage 1 is bedoeld om

duidelijk te maken ivelke actielijnen u voorstelt ter uitvoering van deze motie en

wat u daarbij verwacht van de provincie

De brief is tevens een antwoord op de brief die de gedeputeerde staten van

Noord Holland hebben gestuurd naar aanleiding van het RIVM rapport over

depositie uitgekomen op 2 September 2021 In die brief van 2 September 2021

bijiage 2 roept de provincie het Rijk op een aantal stappen te ondernemen U

geeft met deze brief meteen antwoord over hoe u dit samen met de provincie wilt

qaan doen

Even bespreken ook of we voor 1 12 nog iets naar TK sturen
Geadviseerd besluit

• U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde brief

• Instemmen met het plannen van een overleg met de gedeputeerde zoals

vermeld in de brief medio november 2021

Toelichting
De inhoud van de brief is gebaseerd op het Plan van Aanpak rond Tata Steel dat

we intern lenW hebben opgesteld De actielijnen in de brief zijn ambtelijk met de

provincie voorbesproken De provincie kan zich in de gezamenlijke aanpak
vinden inclusief een sterke rol voor zichzelf wat betreft de eerste drie actielijnen

1
Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 32 813 nr 827
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Acties vinden inmiddels ook al plaats waarbij er onderling afetemming

plaatsvindt

Datum

lloktober 2021

Onze referentie

De brief is duidelijk over de rolverdeiing maar ook verbindend bedoeld om als

overheden gezamenlijk op te trekken in dit dossier Uiterlijk bij

ISoktober 2021

Bijlage n
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing
1

Aan

Staatssecretaris

Van

Bijiagen

Voignummer Naam

5 1 2e

Informatie

1 Conceptbrief aan de

gedeputeerde staten van de

provincie Noord Hoiland

2 Brief van de gedeputeerde
Staten van de provincie Noord

Hoiiand van 2 September 2021

5 1 2e

Pagina 2 van 2
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Bijiage Voortgang actielijnen uit het interne Plan van Aanpak
Stand 25 oktober 2021

ActieUjn 1 Aanscberpen van de vergunningen

De stand van zaken rond deze Actielijn is beschreven in de nota van 22 oktober die naar u is

gezonden door de Inspecteur generaal van de ILT ILT 2021 60033

Actielijn 2 Monitoren en waar ntogelijk afdwingen van de versnelde uitvoering van de

Roadmap Plus

Idem

Actielijn 3 Verkrijgen van een transparent beeld van de uitstoot en wat hiertoe

verbeterd moet warden via monitoring en metingen

Op 13 okt vond een overleg plaats met de regionale overheden en de provincie Dit ging
met name over het stakeholdermanagement Niet alleen voor het onderdeel meten en

monitoren maar veel breder Monitoren en meten kwam in het overleg beperkter aan bod

De provincie iwii hiermee aan de slag
De provincie heeft na het overleg een memo opgesteld waarin wordt geschetst wat er

allemaal gebeurtop hetgebied van meten en monitoren metingen overheden metingen
Tata Steel afgeronde en lopende onderzoeken en waar de informatie hierover te vinden

is Op 22 oktober zijn ambtelijk de opmerkingen van lenW op het memo aan de provincie

gestuurd
Een vervoigstap is om te bekijken of er aanvullende metingen nodig zijn De provincie
staat hier in eerste instantie voor aan de lat Wij zullen hierbij de expertise van het RIVM

gebruiken De provincie is toegezegd samen met RIVM een vervolgoverleg met hen

hierover te voeren

De provincie wil over dit onderwerp ook in gesprek met omwonenden

Er zijn ook eerste contacten gelegd met RWS ivm emissies op oppervlaktewater en ILT

ivm gebruik expertise bij hen De precieze rol van deze organisaties moet nader bepaald
worden

Actielijn 4 Aanscberpen van normen op Europees niveau

De staatssecretaris heeft positief gereageerd op het idee om deel te nemen aan het Clean

Air Forum in Madrid op 18 en 19 november Hier kan het pleidooi dat Nederland eerder in

de brief aan de Eurocommissaris heeft gedaan herhaald worden voor een breder publiek
Bovendien kunnen daar bilaterale ontmoetingen georganiseerd worden nodig voor

organiseren van likeminded landen voor een eventueel non paper

Op woensdag 26 oktober wordt in de staf aandacht besteed aan de herziening van de

Richtlijn Industriele Emissies lED die belangrijk is om op de langere termijn strengerte
kunnen vergunnen bij bedrijven zoals Tata Steel De Nederlandse inzet komt daarbij ook

aan de orde

Actielijn 5 Onderzoeken van de mogelijkbeid strengere normen te banteren op

nationaal niveau

Op 19 oktober is er een gesprek geweest tussen HBIZ en ILT over overlap en afstemming
actielijn 1 en 5

Resultaten

o opheldering werkzaamheden ILT mbt huidige vergunningen Tata

o vervolgafspraak gemaakt voor 28 oktober ILT bekijkt en becommentarieert schema

van HBIZ om overlap te voorkomen en te kijken of er mogelijkheden in staan waar zij

op dit moment iets mee kunnen in vergunningen traject

Naar aanleiding van het commentaaren uitzoekwerk is het huidige overzicht aangepast
Resultaten

o schrappen aantal onhaalbare mogelijkheden
o aangevulde motivering voor andere mogelijkheden
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Structureel overleg met beleidscollega s luchtkiwaliteit

Resultaten

o bespreken juridische denkrichtingen welke beleidsinhoudelijke mogelijkheden zien

beleidscollega s

21 oktober gesprek HBJZ met advocaten van Pels Rijcken
Resultaten

o Brainstorm over mogelijkheden en reeds door HBJZ opgestelde overzicht

o meest kansrijke mogelijkheden geidentificeerd
□ Twee drie nieuwe mogelijkheden ingebracht door Pels Rijcken
o Vervolg
□ Pels Rijcken levert uiterlijk 29 oktober verder onderzoek aan over meest kansrijke

mogelijkheden
o Vervolgafspraak HBJZ en Pels Rijcken gepland voor 1 november

o HBJZ doet gelijktijdig onderzoek naardoor Pels Rijcken aangeleverde mogelijkheden

Actielijn 6 Toetsen van de effecten op ieefomgeving en gezondheid van verschiHende

transitiepaden

De motie Hagen Boucke vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar de effecten op

milieu en gezondheid van de verduurzamingsscenario s van Tata Steel

Sinds Tata Steel heeft besloten dat de CCS route afvalt is er nog een

toekomstscenario over de waterstofroute die wordt onderzocht in de

haalbaarheidsstudie van Roland Berger
De eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek vrordt in november ver\wacht

De toekomstplannen van Tata Steel Nederland vereisen een omgevingsvergunning en

zijn daarmee m e r plichtig De provincie Noord Holland is hiervoor bevoegd gezag

Het RIVM adviseert om invulling te geven aan de motie door effecten op milieu en

gezondheid een voliwaardige plek te geven in deze m e r procedure Deze route zien

\wij ook als kansrijk en daarover zijn we in gesprek met de provincie
Dat neemt niet weg dat de motie ook vraagt om op korte termijn de effecten op

gezondheid en milieu van de toekomstplannen van Tata Steel in beeld te brengen
Momenteel wordt verkend op welke manier dit zogenaamde onafhankelijke zijiicht kan

worden ingevuld De twee meest kansrijke routes zijn momenteel

1 Verkennen of de voor de MER een onafhankelijke review kan uitvoeren over

het haalbaarheidsonderzoek van Roland Berger eerder heeft de commissie

voor de MER een soortgelijk onderzoek uitgevoerd over de CCS route met

daarin aanbevelingen voor het vervolgj
2 Een onafhankelijke derde partij vragen om met het adviesmemo van het

RIVM een oordeel te geven over in hoeverre de effecten op milieu en

gezondheid op een goede manier in beeld zijn gebracht in de

haalbaarheidsstudie Hiervoor wordt onder meer gedacht aan het IRAS of TNO

Zodra de haalbaarheidsstudie van Roland Berger is gepubliceerd ligt het voor de hand

om met MEZK in overleg te treden over de resultaten en de invulling van de motie Ter

voorbereiding hierop wordt advies t a v de hierboven genoemde punten 1 en 2

voorbereid

o

o

o

o

□

o

Actielijn 7 Communicatie

o De informatievoorziening ro nij is in de maak en het network

communicatiecontacten met stakeholders o a EZK VWS RIVM en ILT loopt
o Aansluiten bij momenten om te communiceren wanneer de inhoud daar aanleiding toe

geeft
Mogelijke momenten tot 1 dec

gaat de brief naar PNH ook naar TK

ook tijdens de Begrotingsbehandeling 3 4 november komtTata Steel

uitvoerig terug in spreektekst stas o a focus op gezondheid impact gesprek
met omwonenden

Doel laten zien wat we doen en wat PNH doet waardoorTata Steel

gezondheidswinst voor omwonenden op kortere termijn moet gaan realiseren

en we dus niet wachten tot overstap naar waterstof

Na 1 dec Milieuraden benutten

O

o

o

o

o
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ACTIELEJST KERNTEAM TATA STEEL bijgewerkt op 25 oktober 2021 nieuwe invoer in rood

Datum actie op Onderwerp
de lijst

TrekkerCs Stand van zaken Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

Dossier Stas tbv 2 wekelljks
overleg

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

Stand van zaken actielljnen 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 2edeelt ILT nota aan Stas ter info

25 10 2021 25 10

rondzendmap de

lijn in

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

iedereen en check structuur 5 1 2e doet voorstel over correct gebruik ivm openbaarheid

25 10 2021 1 11

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

25 10 2021 29 10

Planning hei mid dag 25 10 balans opmaken korte termijn en lange termijn actielijnen middag deel niet hele dag
Koppelen aan activiteit en borrel eten

25 10 2021

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 iets 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

25 10 concept18 10 2021

5 1 2e
Plan van Aanpak Intern 7 lijnen met actles om 2 wekelijks te bespreken met Stas

25 10 Korte termijn en lange termijn acties uit elkaar halen

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

4 10 2021 8 10

HBJZ en DICE checken nieuwe Mia Vamil wachten op reactie van stas op nota

25 10 Voorstel Is gedaan om grens voor mllieu 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

loopt4 10 2021 Actuallsatie Mia Vamil lijst

Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

Naar analogie van Betonakkoord Vroegtijdig meedenken is goed plan 5 l 2e geeft zaken mee uitgevoerd20 9 2021

Brief aan de Kamer waarin

alle moties uit 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 relatle met PNH strak dulden in pva
\rru r^4

5 1 2e

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 Ambtelijk afstemmen met EZK

over lenW pva

13 9 2021 1 12 2021 naar

de TK sturen

Inclusief PvA

1 benoemen als belangrijke casus leerpunten meenemen In traject vervolg commissie van

1
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Reactle PNH op brief lenW

inclusief wens Stas

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

Stas wil bi i f ssn PNH sturen waarin staat wat wij van hen verwachten inclusief moties

5 1 2e en
5 1 2e

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 2e PNH afgestemd

Afgerond ligt bij
Stas

6 9 2021

5 1 26

maken opzet en zetten vragen ult

Allen

Datum 5 1 2e
5 1 26

Opties aandragen voor ultje in oktober br 5 1 26

25 10 het word

Datum koppelen aan nei miodag

Vandaag opties

aangeven

30 8 2021

buiten verzoek en blijft voorloplg nog een verrassing5 1 2e

Werkgroep Doorlopend9 6 2021

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

Fiche Tata Steel beleidsrijke
begroting

5 1 26 checkt stand van zaken

Fiches die EZK heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep
Blijft nog even

staan

31 5 2021

Vakantleplanninc
leden Kemteam

Allen Herfstvakantle komende week

buiten verzoeK

Actielijn 1

Aanscherpen huidige vergunning

ILT JK

De stand van zaken rond deze Actielijn 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 deeltILT nota aan Stas

ter info

25 10 2021 Nota voortgang 5 1 2e

Actielijn 2

VoJgen versnelling RoadmapH

ILT JK

5 1 26 De stand van zaken rond deze Actielijn 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

25 10 2021 Nota voortgang

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

OenM WvL

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

2
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Actielijn 5

Nieuwe mogelijkheden instrumenten

HBJZ LM

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

Onderzoek 5 1 2e en

inzichten erblj

DLCE MvZ

Afspraak EZK

25 10 RIVM heeft voorkeur voor onafhankelijk zijlicht in MER maar dat proces duurt lang Andere

optle Is een speclfleke ultvraag doen aan MER commlssle Vraag Is of er via spoor MER voldoende

ruimte is voor afwegen altematieven Ander alternatief is IRAS Volgende week procesvoorstel tbv

volgend overleg Stas

5 1 2e

18 10 2021 29 10

Onderzoek Berger Gesprel
Over 1 week komt 5 1 2e rnet onderzoeksresultaten

o i 2e

■

is geweest doel eind okt het eind rapport Eind oktober

Half november

6 9 2021
5 1 2e

komt pas in november Zit ook bedrijfsgevoellge Informatle in25 10 Onderzoe

maakt publicatie lastig Komt wellicht een publieksvensie

Vervoiggesprek met FNV

Milieustudie uitvoering
toezegging 1 juli Motie Van

Hagen Boucke

Het onderzoek loopt inmiddels en verwachting is nog voor het CD Taita een hoofdlijnen notitie te

ontvangen
Overleg met stas over vervolg Gesprek met RIVM is geweest nog niet duidelijkhoe het vervolg
eruit gaat zien

12 7 2021

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

Communicatleplan en 5 1 2e mee

Heldere boodscihappen vanult lenW formuleren die we met de Puitenwereld kunnen communiceren

tastbaarheid en zichtbaarheid

5 1 2e neemt contact op met directie Participatie
25 10 DCO heeft nuttig gesprek gevoerd met DP wordt vervoigd Ook enkele netwerkgesprekken
zijn gevoerd Vanaf volgende week voIgt een wekelijkse media analyse

Vanuit de Inhoud denken de komende twee weken 5 1 2e20 9 2021

5 1 2e

Voorstel voor beantwoording opgesteld Doorlopend25 5 2021 Burgervragen

3
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CONCEPT Aantekeningen Kick off programma milieuproblematiek Tata Steel

Dinsdag 26 oktober 13 30 14 30 Webex

5 1 2eAanwezia

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s5 1 2s

5 1 2s

Agenda

Agendapunt 1 Scope van de klus in diepte breedte en in tijd
a Diepte mate van regie en verantwfoordelijkheid die lenW vi il en kan nemen relatie

met evaluatie VTH

b Breedte mate van precedentv^erking die wfij hiervan uit willen laten gaan zover en

zolang wfij dat voor het kiezen hebben] relatie met andere ZZS bedrijven Schiphol
c Tijd klus rond actieplan brief december Tata afronden of na actieplan doortrekken

beleidskader rond monitoren ontwikkelen verbeteren beleidskader afwegingen
gezondheid voortgangsrapportages j

Aantekeningen
De Stas heeft een sterke bijna activistische lijn ingenomen Deze wordt door het beleid gevoigd
Dat betekent dat van lenW maximale inzet is gevraagd maar v el binnen de kaders Tegelijkertijd
mogen daarbij de randen worden opgezocht zonder het onbeheersbaar te maken Ook met soft

power o a communicatie en druk vanuit de overheid is veel te bereiken Het kiezen van een

toon in een dossier helpt en is belangrijk bij de langere termijn ontwikkelingen Sleutelwoorden

voor deze opdracht regie en procescontrole

Insteek vooraf is niet om het hele stelsel op de kop te zetten Maar als de casus rond Tata er

aanleiding toe geeft kunnen onvolkomenheden in het systeem VTH e o beleidskader met name

systematiek van normering worden meegenomen op de langere termijn Nu is het te vroeg om

definitieve uitspraken te doen lenW gaat leren van deze casus en bekijken hoe lessen mee te

nemen in de toekomst Een aandachtspunt is de mogelijke verwachting dat lenW bij elk ander

incidenten inspringt

Een nationale lijn bepalen rond emissie problematiek lijkthandig wantspeeltop meerdere

plekken Uit het lopende OvV onderzoek emissies milieunormering gerelateerd aan gezondheid

voIgt mogelijk een bredere grotere uitdaging irt gezondheid Het RIVM krijgt momenteel al veel

meer vragen om metingen te komen doen Hoe zorgen we ervoor dat we de ontwikkelingen voor

lenW kunnen blijven managen en recht doen aan de problematiek en het veranderende gevoel
over het belang van milieu en gezondheid in de maatschappij en politiek Actielijn 5 is gericht op

de ontwikkeling van breder handelingskader lenW

Erzijn hoewel niet op dezelfde schaal vergelijkbare issues bij andere industriele uitstoters EZK

wil Industrie verduurzamen met een focus op C02 Krijgen de 12 grote C02 uitstotende bedrijven
mee te maken Per bedrijf zullen de maatschappij en de omwonenden zich roeren bij deze

transfomnaties en vaak is eral reuring om milieu en gezondheid lenW zal telkens aangesproken
worden om iets te vinden van de effecten voor gezondheid en leefomgeving of het belang hiervan

in de samenwerking met EZK naar voren moeten brengen

Agendapunt 2 Governance rond actieplan Tata en TK brief onze rolverdeling
d Voorbereiden op crisis snelle besluitvorming
e Korte duidelijke parafeerjiijn naar Stas

f Samenhang en afstemming DGMI

g Afstemming PNH OD IJmondgemeenten EZK ILT

h Volgend BO Stas PNH EZK Tata

i Omwonenden media

Aantekeningen
De interne stuurgroep lenW fungeert nu meer als een afstemoverleg tussen 5 1 2e OenM

5 1 2e DICE 5 1 2e HBJZ en 5 1 2e TLT Goed om deze overlegstructuur klaar te hebben

staan mocht er ihkv incidentbeheensing opgeschaald moeten worden Mogelijk DCO nu al meer

betrekken Ook de overleglijntjes met EZK zijn goed Wellicht is hier wel nog versterking van de

governance nodig om de departementen meer op een lijn te krijgen

1
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In aanloop naar het 2 wekelijks overleg met Stas moeten we nadenken hoe lets te doen voor

aansluiting DG directeuren in vooroverleg met 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e en 5 1 2e e a 5 1 2e

5 1 26 er 5 1 26 vervangen elkaaren zien graag alle stukken die ook betrekking hebben op

LuclttK\^lliteit 5 1 2e gaat aansluiten bij de overleggen met de Stas

De uitdaging in de interne governance is om niet teveel aparte overleg momenten te creeren

maar iwel iets meertijd te vinden hebben om in een redelijk vroeg stadium op DT MT niveau

over strategische vragen na te denken voordat stukken bij Stas e o externen partijen komen te

liggen Vanuitde bestaande structuren graag pragmatisch en handig combineren

De stuurgroep extern functioneert mbt gezondheid tot op heden een beetje adhoc De externe

partijen zijn blij met de houvast die de 7 door lenW voorgestelde actielijnen bieden Op langere
termijn is de wens om meer structuur aan te brengen in dit overleg

Mbt de omwonenden is de wens om scherp in beeld te hebben wat bestaande overleggen zijn En

hoe deze functioneren lenW kan dan kiezen om bij bestaande overleggen aan te sluiten bij
voorkeur in afstemming en samenwerking met de PNH Het lijkt logisch om de groep van eerdere

bezoek Stas te benaderen

Met Tata Steel lijkt het goed om ook ambtelijk in gesprek te zijn Uitdrukkelijk niet om Tata enige
invioed te laten hebben op de beleidsvorming maarom ongelukkige timing van zaken

verrassingen te voorkomen soft power aan te wenden om het bedrijf het beloofde te laten

leveren niet alleen maar via de Kamer of media te communiceren etc Uit zoeken of een eigen

overleg of het overleg dat EZK met Tata heeft hiervoor het beste dient Bij HBJZ nagaan welke

interne richtlijn hierbij het best kan worden aangehouden Hier past grote terughoudendheid

Agendapunt 3 Projectmatig werken wat is nodig
j Overzicht planning acties op 1 punt
k Omgevingsmanagement hetverhaal van lenW pra actief

l Juridische expertise ruimte voor versnelling en verbetering evaluatie VTH

m Technische expertise waarderen van verschillende onderzoeken en rapporten
technisch bedrijfseconomisch gezondheid en milieu effecten

n Voorbereiden op WOB en openbaarheid CM

o Projectsecretaris

Asntekeningen
Komende weken zullen de verschillende acties steeds meer vanuit 1 punt rond 5 1 2e

georganiseerd gaan worden Dit moet bijdragen aan overzicht planning en afstemming Er wordt

door DICE bekeken of er een projectsecretaris aan het team kan worden toegevoegd Indien er

nog andere capaciteit nodig is kan dat als verzoek worden ingebracht

Bewoners hebben een eigen technisch expert ingeschakeld lenW leunt tot op heden op de

technische expertise van RIVM en ILT Van RWS zou nog meer gebruik kunnen worden gemaakt
Voorstel is om deze technische expertise expliciet in actielijn 2 versnelling Roadmap en 3 meten

en monitoren in te brengen

Qua juridische expertise kijkt de landsadvocaat vooral mee op hoofdlijnen en systeem Optie is om

ook nog de juridische diepte op te zoeken en hiervoor een expert in te schakelen

2
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Uw Kenmerk

1665703 16941332 6 OKI 2021Datum

Betreft Rol van de provincie bij het verbeteren van

leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland

J
Dank voor uw brief van 2 September Hierin schetst u de uitkomsten van recent

onderzoek van het RIVM en roept u het Rijk op om werk te maken van de

verduurzaming van de staalindustrie gezondheid van omwonenden een

volwaardige plaats te geven en scherpere normen te stellen Ik erken de

gezamenlijkheid van de opgaven waar wij als overheden voor staan Als antwoord

op uw brief en naar aanleiding van de debatten met de Tweede Kamer op 9 en 16

September jl bericht ik u als voIgt

a OejGeachte heer Olthof

De afgelopen maanden Is er veel gebeurd rond Tata Steel Nederland Het

depositie onderzoek van het RIVM in opdracht van de provincie Noord Hoiland en

de IJmondgemeenten toont aan dat de gezondheid van met name kinderen in het

geding is door de emissies van Tata Steel Nederland De Tweede Kamer steunt

mijn inzet dat leefomgeving en gezondheid moeten worden meegenomen in alle

aspecten van het Tata Steel dossier nu en in de toekomst De actieve inzet van

omwonenden en uw pleidooi hebben hier zeker aan bijgedragen De Tweede

Kamer is het verder met u en mij eens dat er geen plaats voor Tata Steel in de

IJmond als het bedrijf de gezondheid van omwonenden niet kan waarborgen

In het gesprek dat wij en de minister van Economische Zaken en Klimaat hadden

met de CEO van Tata Steel Nederland op 15 September heeft Tata Steel

Nederland beloofd dat het bedrijf de maatregelen uit hun Roadmap Pius versneld

uit gaat voeren Tata Steel Nederland heeft dit op 4 oktober in een brief aan mij
nader geconcretiseerd U hebt van deze brief een afschrift ontvangen Bovendien

heeft het bedrijf bekend gemaakt dat het voor de toekomst kiest voor de route

van een snelle overgang naar Direct Reduced Iron eerst op aardgas en later op

waterstof gecombineerd met groene stroom Hiermee verlaat het bedrijf het CCS

scenario

De Tweede Kamer deelt uw en mijn zorgen over de situatie in het IJmondgebied
Om op korte termijn de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden te

verbeteren heeft de Kamer een aantal moties aangenomen die deels in lijn liggen
met de oproepen die u doet in uw brief De uitvoering van deze moties vergt een

gezamenlijke aanpak van ons beiden en van de minister van Economische Zaken

leder van ons heeft eigen verantwoordelijkheden maar de maatschappelijke
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adem Zoals ik ook in de Kamer heb gezegd en aan de omwonenden heb

verteld zijn er geen garanties op voorhand en de dooriooptermijnen zijn
lang Desondanks zal Nederland bij de herziening van de EU Richtlijn
Industriele Emissies RIE en de Luchtkwalfteitsrichtlijn pleiten voor

strengere normen meer in lijn met de WHO advieswaarden en het sneller

herzien van de zogenaamde BREF s documenten waarin voor bepaalde
industriele sectoren is vastgeiegd wat de Best Beschikbare Technieken

BBT zijn waaraan bedrijven in de Unie en dus ook Tata Steel Nederland

moeten voldoen De BREF voor de IJzer en Staalindustrie stamt uit 2012

terwiji het de intentle is BREF s eens in de acht jaar te herzien Vandaar

dat ik er bij de Europese Commissie op aandring te bevorderen dat de

herziening van de BREF voor de IJzer en Staalindustrie en andere

inmiddels verouderde BREF s zoals de BREF Op en Overslag snel van

start gaat Nederland pleit voor scherpere emissle eisen in deze BREF s

Ministerle van

Infrastructuur en

Waterstaat

Kenmerk

IENW BSK 2021 271466

Bovenstaande punten heb ik inmiddels naar aanleiding van de situatie in

de IJmond onder de aandacht gebracht van Eurocommissaris Sinkevicius

van Milieu Oceanen en Visserij Nederland zal deze punten in de komende

tijd op verschillende niveaus blljven inbrengen in Europese discussies Ik

hoop te kunnen rekenen op uw bijdrage in de Themagroep Internationaal

van het Schone Lucht Akkoord als het gaat om de standpuntbepaling voor

de Europese onderhandelingen

5 Onderzoeken van de mogelijkheid strengere normen te hanteren

Mijn juridische directie onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er nog

zijn om binnen de huidige regelgeving en binnen de nieuwe

Omgevingswet die volgend jaar ingevoerd zal worden stronger of anders

te normeren Het gaat hierbij om mogelijke opiossingsrichtingen als een

gebiedsgerichte benadering toepassen van omgevingswaarden en het

meenemen van ZZS in de normstelling Mijn Ministerie zal op korte termijn
samen met de ILT met u en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in

gesprek gaan om te kijken wat er mogelijk is waar knelpunten liggen en

hoe die mogelijk kunnen worden weggenomen

6 Toetsen van de effecten op leefomgeving en gezondheid van

verschillende transitiepaden
Het bureau Roland Berger doet op dit moment in opdracht van Tata Steel

Nederland en de FNV onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van de

verschillende transitiepaden om tot een schone en op waterstof en groene

stroom aangedreven staalfabriek te komen Hierbij komen ook effecten op

emissies aan de orde maar niet het effect op de gezondheid en veiligheid
van omwonenden Gesteund door de Tweede Kamer motie Hagen en

Boucke^ vraag ik een onafhankelijke partij om de effecten op

leefomgeving en gezondheid van deze transitiepaden te toetsen Dit doe ik

graag in samenwerking met u

7 Communicatie

Als overheden zijn wij samen verantwoordelijk voor het naar voren

brengen van de maatschappelijke belangen in het Tata Steel dossier u in

uw rol als bevoegd gezag en ik als stelselverantwoordelijke Voor de

omwonenden vertegenwoordigen wij echter een overheid die zij terecht

® Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 28 089 nr 192
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4 Aanscherpen van de methoden en technieken waarmee Tata Steel Ministerie van

Nederland emissies meet en registreert met betrokkenheid van de
i frastrurtuur en

Waterstaat
ILT

5 Vaststellen van grens en richtwaarden voor geuroverlast door

Tata Steel Nederland
Kenmerk

IENW BSK 2021 271466

Ik maak graag samen met u de balans op van de stand van zaken rond

deze punten Verder wil ik met u onderzoeken of het mogelijk is om bij de

lokale risico inventarisatie cumulatie effecten van de uitstoot van

verschillende Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS uit meerdere bronnen

mee te nemen evenals het veelvuldig optreden van ongewone emissies

We moeten al het mogelljke onderzoeken dat kan bijdragen aan het

verder aanscherpen van de vergunningen

2 Monitoren en waar mogelijk afdwingen van de versnelde

uitvoering van de Roadmap Plus

Tata Steel Nederland heeft in het gesprek dat wij belden op 15 September
met het bedrijf hadden een toelichting gegeven op de concrete uitvoering
van de Roadmap Plus Wij hebben toen aan het bedrijf aangegeven dat we

graag zien welke maatregelen wanneer genomen zullen worden en wat de

effecten op emissies zullen zijn Wat mij betreft is het essentieel dat wij

gezamenlijk met het bedrijf in gesprek blijven en het bedrijf aanspreken

op het tijdschema voor de maatregelen Tevens moeten we monitoren wat

er daadwerkelijk gebeurt in de uitvoering van maatregelen en wat hiervan

de concrete effecten op emissies en overlast zijn De brief met nadere

concretiseringen die Tata Steel ons inmiddels heeft gestuurd is hiervoor

een belangrijke eerste stap

3 Verkrijgen van een transparent beeld van de uitstoot en wat er

verbeterd moet worden via monitoring en metingen

Hierbij is de oproep die de Tweede Kamer doet in de motie Grinwis c s
^

voor mij leidend Ik vind het een goed idee om via het zogenaamde

omgevingsoverleg met alle stakeholders inclusief de omwonenden af te

spreken over wat er op dit moment aan uitstoot van Tata Steel Nederland

gemeten wordt en wat er naast wat er al gebeurt extra gemonitord
moet worden om de effecten van de verbeteringen die het bedrijf wil

doorvoeren bijvoorbeeld in de Roadmap Plus maar later ook in de

transitie naar Direct Reduced Iron DRI op waarde te kunnen schatten

Ik stel graag capaciteit vanuit mijn Ministerie ter beschikking om actief

deel te nemen aan een of enkele door u in de komende tijd te organiseren

bijeenkomsten om hierover afspraken te maken en zal ook vragen of het

RIVM bereid is expertise ter beschikking te stellen Graag wijs Ik hierbij op

de reeds door RIVM opgestelde aandachtspunten voor onderzoek naar

effecten op de leefomgeving en omwonenden Ik acht het van belang dat

deze aandachtspunten worden betrokken bij het opstellen van het

monitoringsbeleid

4 Aanscherpen van normen op Europees niveau

Het aanscherpen van normen op Europees niveau is een kwestie van tange

® Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 32 813 nr 834

https www riiksoverheid nl ministeries ministerie van infrastructuur en

waterstaat documenten rapporten 2021 09 08 bijlage l rivm advies aan ienw scenario s

tata steel 20210903
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opgave is een gezamenlijke Een van de moties van het ltd Thijssen c s
‘

verzoekt de regering om in samenspraak met de provincie Noord Holland een

plan van aanpak te maken zodat de bewoners in de IJmondregio geen

onacceptabel gezondheidsrtsico meer lopen en dit op de kortst mogelijke termijn
naar de Kamer te sturen in eik geval voor 1 december 2021 pm deze motie en

de andere moties uit te kunnen voeren wordt een plan van aanpak opgesteld
waarvan de opzet inmiddels met uw organisatle is gedeeld Ik voorzie hierin zeven

actielijnen

Mlnisterle van

Infrastructuur en

Waterstaat

Kenmerk

IENW BSK 2021 Z71466

Aanscherpen van de vergunningen
Monitoren en waar mogelijk afdwingen van de versnelde uitvoering van de

Roadmap Plus

Verkrijgen van een transparent beeld van de uitstoot en wat hiertoe

verbeterd meet worden via monitoring en metingen

Aanscherpen van normen op Europees niveau

Onderzoeken van de mogelijkheid strengere normen te hanteren op

nationaaf niveau

Toetsen van de effecten op leefomgeving en gezondheid van verschillende

transitiepaden
Communicatie

1

2

3

4

5

6

7

De uitvoering van deze actielijnen vergt een gezamenlijke aanpak Binnen het

VTH stelsel heeft de provincie Noord Holland de rol van bevoegd gezag Daaruit

voIgt dat de provincie het voortouw zal hebben in de actielijnen 1 2 en 3 Mijn
ministerie zal hierbij ook nauw betrokken zijn en actief meedenken om de acties in

deze actielijnen goed uit te voeren Voor de actielijnen 4 5 en 6 ligt het voortouw

bij mijn ministerie Hierbij maak ik ook graag gebruik van uw input en expertise

Actielijn 7 over communicatie zie ik als een gezamenlijke opgave De actielijnen
die ik voorstel waarborgen de uitvoering van de door de Tweede Kamer

aangenomen moties Graag spreek ik u op korte termijn over de voortgang Dan

kunnen we gezamenlijk de balans opmaken en bespreken hoe we eventuele

knelpunten kunnen opiossen Hieronder zijn de zeven actielijnen verder

uitgewerkt

1 Aanscherpen van de vergunningen
Als bevoegd gezag werkt u mede na het meedenken van de ILT al hard

aan het versneld verscherpen van vergunningen en het minimaliseren van

ZZS uitstoot via het programme Tata Steel 2020 2050 Graag wil ik met

u onderzoeken of er ook binnen de huidige regelgeving nog meer

mogelijk is en hoe eventuele knelpunten opgelost kunnen worden De

onafhankelijk opererende ILT kan daarbij ondersteunen

Recent heeft de ILT al aangegeven^ dat u ais bevoegd gezag nog de

vergunningen zou kunnen aanscherpen op de volgende punten
1 Voorschrijven van een onderzoeksverplichting voor het vaststellen

van BBT technieken voor Kooksfabriek 1

2 Afdwingen van het verder minimaliseren van ZZS uitstoot

3 Uitbreiden van de Wabo adviestaak van de ILT naar het bedrijf
Harsco Metals dat zich op het terrein van Tata Steel Nederland

bevindt

‘
Tweede Kamer vergaderjaar 2020 2021 32 813 nr 827

^
https www ilent nl onderwerpen wabo vergunningen grote

bedriiven documenten zienswijzen 2021 09 14 reactie ilt zzs aanvulling inventarisatie tata

steel 14 sept 2021
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aanspreken om hun gezondheid te beschermen Ik vind het hierbij

belangrijk dat de burgers en omwonenden van Tata Steel Nederland een

geluid horen van de overheld

Mfnisterle van

Infrastructuur en

Waterstaat

Kenmerk
Ik heb er alle vertrouwen In dat we door onze gezamenlijk inzet de leefomgeving
en gezondheid in het IJmondgebied voor de bewoners kunnen verbeteren en zie

uit naar de samenwerking in de komende tijd

rENW BSK 2021 271466

Hoogachtend jz ^

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

5 1 2e

S P K A van weyenoerg
5 1 2e
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Datum
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Onze referentle
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Opgesteld door

5 1 2© Bestuurskem

Aan

Van

S lenW

DGMI milieuproblematiek Tata Steel

nota
Uiterlijk bij
27 oktober 2021

Tweewekelijks voortgangsoverleg Tata Steel Nederland op

donderdag 28 oktober Bi]lage n]
4

Aanleiding

Op donderdag 28 oktober vindt het volgende tweewekelijkse voortgangsoverleg
over de milieuproblematiek rondom Tata Steel Nederland plaats In deze nota

treft u een voorstel voor de agenda van dit overleg met een toelichting per

agendapunt en de voortgang

Agenda

Wij stellen de volgende agenda voor

1 Opzet Plan van Aanpak Kamerbrief 1 december

2 Antwoordbrief aan provincie Noord Holland

3 Antwoordbrief aan Tata Steel Nederland

4 Eventuele communicatie met de Kamer voor 1 december

5 Voortgang actielijnen bijiage bij deze nota

Ad 1 Opzet Plan van Aanpak Kamerbrief 1 december bijiage 1

De Kamer heeft u per motie verzocht uiterlijk 1 december een plan van aanpak te

sturen hoe u samen met de provincie Noord Holland ervoor zorgt dat de bewoners

in de IJmondregio geen gezondheidsrisico meer lopen motie Thijssen c s

Bijgevoegd is de 0 1 versie van dit plan Het doel van deze vensie is om al in een

vroeg stadium samen met u de toonzetting scope en vorm van de brief te

bespreken De belangrijkste te maken afwegingen zijn hiertoe geel gemarkeerd in

bijiage 01 De belangrijkste bespreekpunten zijn

• Verbinding met opvofging aanbevelingen commissie van Aartsen Wij
adviseren te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat de opvolging van de

aanbevelingen op korte termijn de opiossing gaat bieden voorde

problematiek rond Tata Steel duurt nog lang en niet alles met alles te

verbinden Beter is het om te melden dat Tata een belangrijke casus is en

dat u leerpunten hieruit meeneemt in traject rond het vervolg van de

Commissie Van Aartsen

• Het dossier Tata Steel als precedent voor andere milieu en

gezondheidsdossiers U hebt in de Kamer aangegeven zoals ook daartoe

opgeroepen in de Motie Hagen en Boucke dat de effecten op leefomgeving en

gezondheid van omwonenden volwaardig moeten worden meegewogen bij het

maken van plannen voor de toekomst Dit is duidelijk opgepikt door media en

maatschappij en wordt nu ook gebruikt in pleidooien in andere situaties

Pagins 1 van 3
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zoals onlangs rand Schiphol] Bij de casus Tata Steel doen we nu ervaring op

hoe effecten op de leefomgeving en de gezondheid van omwonenden concreet

mee te nemen in besluitvormingsprocessen

Datum

26 oktober 2021

Onze referentie

IenW BSK 2021 2e4037

• Afstemming met Tata Steel Nederland en groeperingen van

omwonenden Wij stellen voor het Plan van Aanpak vooraf af te stemmen

met Tata Steel Nederland en met een vertegenwoordiging van de

omwonenden Hiervoor adviseren wij aan te sluiten bij de bestaande kanalen

van de provincie Noord Holland en IJmondgemeenten richting omwonenden

Uiterlijk bij
27 oktober 2021

Bijlage n

4

Aan

S lenW

• Vorm kamerbrief 1 dec de inhoud van de Kamerbrief is nu in de vorm van

een rapport of plan van aanpak gegoten 0ns voorstel is om EZK en PNH

ambtelijk mee te laten lezen op ons plan van aanpak In de ambtelijke

stuurgroep Tata Steel EZK lenW provincie Noord Holland

IJmondgemeenten kan besproken worden of het wenselijk is om de brief het

karakter te geven van een aanbiedingsbrief van zowel M EZK als van u met

als bijiagen de plannen van zowel u als van EZK Ook EZK moet op grond van

moties op 1 december zaken aan de Kamer sturen In de aanbiedingsbrief kan

worden ingegaan op de voortgang van de afhandeling van de verschillende

moties waar voor een deel EZK ook aan de lat staat

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Stee

Op het volgende tweewekelijks voortgangsoverleg op 10 november kan met u een

80 versie van de brief met plan van aanpak worden besproken

Ad 2 Antwoordbrief aan de provincie Noord Holland

Bij nota IENW BSK 2021 271512 wordt uw instemming gevraagd op de

antwoordbrief aan de Provincie Noord Holland De door u gevraagde aanpassingen

zijn inmiddels doorgevoerd in de antwoordbrief De brief is inmiddels verzonden

U gaf in reactie op deze nota aan graag te willen bespreken of er voor 1 december

nog iets naar de Kamer gestuurd zou moeten worden Zie hiervoor Ad 4

Ad 3 Antwoordbrief aan Tata Steel Nederland

Bijgaand bijiage 3 treft u de voorgestelde antwoordbrief aan Tata Steel

Nederland naar aanleiding van hun brief van 4 oktober bijiage over de

Roadmap Plus en de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen ZZS

In de voorgestelde brief

• Reageert u positief op de aangekondigde versnelling van maatregelen
• Geeft u aan te hechten aan concreet resultaat

• Geeft u aan hierover met Tata Steel en de provincie in gesprek te willen

• Geeft u aan dat u parallel daaraan uitzoekt welke onderdelen van de Roadmap

plus omgezet kunnen worden in juridisch afrekenbare doelen

• Geeft u aan dat u hoopt op medewerking van Tata Steel bij het opstellen van

een schema van wat wanneer gebeurt en hoe dat met OD provincie en

omwonenden gemonitord kan worden

Wij bespreken graag met u of u kunt instemmen met deze lijn van de brief

Ad 4 Communicatie met de Kamer voor 1 december

Pagins 2 van 3
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U heeft aangegeven te willen bespreken of er voor 1 december nog zaken met de

Tweede Kamer moeten worden gedeeld U kunt er desgewenst voor kiezen om

een korte voortgangsbrief te sturen waarin u

Laat iweten dat u op koers ligt om het plan van aanpak in december toe te

sturen

de Kamer informeert over de brieven van de provincie en Tata Steel en de

door u verzonden antwoordbrleven

Datum

26 oktober 2021

Onze referentie

IenW BSK 2021 2e4037

Uiterlijk bij
27 oktober 2021

Bijlage n

4

Als alternatlef kunt u er ook voor kiezen om deze brieven gezamenlijk met het

plan van aanpak openbaar te maken Dit heeft twee voordelen

Er kan een samenhangend verhaal worden gepresenteerd
Er ontstaat rust op het dossier om noodzakelijke voortgang te kunnen maken

Er wordt voorkomen dat de Kamer de tussentijdse brief aangrijpt om extra

vragen te stellen die de capaciteit onder druk zetten maar ook vanzelf al

beantwoord zouden worden met de uitgebreide informatie in de brief van 1

december

Mogelijk nadeel is dat uw antwoordbrieven via een andere weg openbaar worden

en of dat u de Kamer later informeert

Aan

S lenw

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Stee

Ad 5 Stand van zaken actielijnen
In de bijiage vindt u de stand van zaken op de zeven actielijnen uit het interne

Plan van Aanpak

Bijiagen

Voignummer Naam

Opzet Plan van Aanpak01

Brief van Tata Steel Nederland

van 4 oktober

02

Conceptversie antwoordbrief

Tata Steel

03

04 Stand van zaken actielijnen

Pagins 3 van 3
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Terugmelding overleg Stas

28 10 2021

Introductie

Stas geeft aan nota van ILT te hebben gezien Deze wordt dinsdag in de staf met ILT besproken
Stas geeft aan dat de voortgang van ILT goed in het plan van aanpak moet landen zowel

successen als aandachtspunten richting OD Dit is geborgd

Ad 1 Opzet plan van aanpak Kamerbrief

5 1 2 1 5 2 1

II
Ad 2 Antwoordbrief provinde Noord Holland

Geen bijzonderheden 5 1 2e meldt dat de brief in goede orde is ontvangen bij PNH

5 1 2 1 5 2 1

Ad 4 Communicatie aan de Kamer voor 1 december

Vanuit de gedachte om half af dynamiek te voorkomen iwordt 1 december het moment waarop

het hele pakket naar de Kamer gestuurd zal wforden Het plan van aanpak in de vorm van een

brief die een overheid uitstraalt met de diverse bijiagen correspondentie met Tata brieven ILT

provincie etc

Ad 5 Stand van zaken per actielijn

Monitoren meten

Stas heeft zorg over de voortgang van monitoren en meten Zit er genoeg energie op Dit

is ook nodig om comfort te bieden richting bewfoners Hij stelt voor de provincie aan te

sporen omdat zij aan de lat staan Over deze lijn is in het PvA enige concreetheid nodig
Er moet letterlijk een soort PvA voor specifiek het monitoren en meten komen watgaan

we doen op dit terrain

PA geeft aan dat ersprake zou zijn van herhaling van het depositieonderzoek Actie voor

lenW is om uit te zoeken of dit herhaald kan worden en zo ja wanneer

Stas wil volgend overleg graag stilstaan bij het thema monitoren

Juridisch

Stas is enthousiast over de voortgang van het spoor Blijkbaar is er meer te bereiken dan

we eerst dachten 5 1 2e geeft uitleg over de verschillende opties

Volgende overleg

80 versie kamerbrief

293579 0193



stand van zaken juridisch onderzoek ind het onderzoek over de omgevingswaarden
Stand van zaken monitoring
Stas geeft aan dat indien nodig stukken eerderaan hem voorgelegd kunnen worden kan

snellerdan het twfeewekelijkse ritme

293579 0193
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Continue monitoring en rapportage maakt impact expliciet

Wrnt^n

o
o Stof en Zware Metalen

1 Op de belangrijkste emissiepunten worden jaarlijks nieuwe metingen

uitgevoerd Deze worden met de OD gedeeld in het jaarlijkse eMJV
2 Op 30 locaties op het terrein en in de omgeving neemt TNO

tweewekelijks depositiemonsters Dit geeft een beeld van de effectiviteit

van separate maatregelen en overall stofverspreiding

o

65 i 35o
o

s
55o

o

70

Geur

1 Emissiemetingen bij de drie belangrijkste bronnen worden door een

externe parti] uitgevoerd
2 Met een verspreidingsmodel wordt vervolgens berekend hoeveel de

geurconcentratie in de omgeving verandert

o
6

O

o
85o

o

o
o

f vitTu ■

PAKs
50o

Metingen worden vooren na uitvoering belangrijkste maatregelen gedaano

o

o

Geluidg
D Geluidsmetingen voor en na getroffen maatregelen geven een beeld van de

reductie van omgevingsgeluid
Maximale reductiee

NOx

Emissiepunten worden continue gemeten en jaarlijks in het eMJV geupdate

D
O
O
O

Rapportage en communicatie

■ Reguliere Voortgangsupdates op de website geven inzicht in belangrijkste ontwikkelingen
■ De jaarlijkse Roadmap KPI rapportage zal de metingen en resuitaten toelichten

■293391 reral 0194



Stofmonitoring tweewekelijkse monstername op 30 locaties

omgeving en TSIJ terrein onder supervisie van TNO

RIVM methode metbakken

wordt overgenomen

Indicatie exteme meefpunten interne

locates niet weergegeven
Bepalen baseline

■ Op locaties random en op het Tata Steel terrein worden tweewekelijks
stofmonsters genomen

■ Door analyse met een elektronenmicroscoop kan Tata Steel de herkomst van

90 van het gevonden stof bepalen
■ Parameters zoals weersomstandigheden worden in deze analyse meegenomen

waardooreen baseline voor stofdepositle ontstaat

■ Deze baseline geeft een huidige verwachting van de hoeveelheid door Tata Steel

veroorzaaktstof in de omgevingsmonsters
■ Doorde komende tijd meermetingen te doen kan de huidige reeks worden

uitgebreid en een stabiele baseline worden vastgesteld

m

V

if

Voorbeeld herkomst stof op omgevingsfocaties Q1 2021

geel groen omgeving

Monitoren verbetering

■ Door deze analyses voortte zetten in de komende jaren houden we een actueel

beeld van de stofverspreiding
■ De actuele situatie wordt tegen de baseline aangehouden om te kijken ofer

verbetering is opgetreden minder stofverspreiding vanuit Tata

■ Jaarlijks zullen de resultaten in een Roadmap KPI Rapportage inzichtelijk worden

gemaakt voor verschillende locaties

ifi li

l
BO

iKi I

illMi
TATA STEEL indicatie op basis van recente analyses 3
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Geuremissies van drie belangrijke bronnen worden regulier gemeten om

geurbelasting op omgeving te monitoren

Bepalen baseline

■ Tata Steel heeft geuremissie metingen bij de belangrijkste bronnen van geur uitgevoerd
■ Deze metingen dienen als input in een verspreidingsmodei ook gebruikt om aan de OD te rapporteren
■ Het modei berekent de geurbeiasting in geureenheden OUE H m3 voor de omgeving het uren met een w aarde 1 OUE H m3

■ Met data van de afgelopen 10 jaar is voorde omringende v» oongebieden bepaald bij welke ongunstige meteo omstandigheden zich weike

geurbeiasting voordoet

Monitoren verbetering

Jaariijks worden nieuwe geuremissiemetingen gedaan door exlerne bureaus

■ Deze nieuwe situatie wordt voor verschiilende omringende woongebieden vergeleken met de baseiine

■ Dit zal worden beschreven in de Jaarrapportage Roadmap Plus

Kooks en Gasfabriek 2 Oxystaalfabriek Beitsbaan 22 Verwachte afname geurbeiasting

85

I
i

« k

N

It

mm
7 3JRj ■

4

Ifvj

1^1mf

Huldig 2023

TATA STEEL 4
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ACTIELEJST KERNTEAM TATA STEEL bijgewerkt op 4 november 2021 nieuwe invoer in rood

Datum actie op Onderwerp
de lijst

Trekker s Stand van zaken Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

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

NB staat op naam
5 1 2e

5 1 2e

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 heeft input ontvangen en zal e e a samenvoegen

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

5 1 2e deelt ILT nota aan Stas ter info

25 10

rondzendmap de

lijn in

5 1 2e

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

ledereen en check structuur 5 1 2e doet voorstel over correct gebruik ivm openbaarheld

25 10 2021 1 11
5 1 2e

Wekelijks overleg kernteam

Tata Steel

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

25 10 2021 29 105 1 26

5 1 2ePlanning hei mid dag 25 10 balans opmaken kortetermijn en lange termijn actielijnen middag deel nlet hele dag
Koppelen aan activiteit en borrel eten

25 10 2021

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

Van te voren brief bii Tata sonderen en iets overtiming gesprek toevoegen Contact Tata overdragen
van 5 1 2e laar 5 1 2e Er is een digitale ultnodiging zonder nadere toellchting gekomen van

Tata om lx per maand te overleggen

25 10 concept18 10 2021

5 1 2e

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

25 10 Kortetermijn en lange termijn acties uit elkaar halen

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

4 10 2021 5 1 2e 8 10

HBJZ en DICE checken nieuwe 5 1 2e 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 Staatssecretaris vastgesteld

5 1 2e loopt4 10 2021 Actualisatie I 5 i 2e lijst

Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Steal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

Naar analogie van Betonakkoord Vroegtijdig meedenken is goed plan 5 1 2e geeft zaken mee uitgevoerd20 9 2021
5 1 2e

Brief aan de Kamer waarin

alle moties uit 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 strak dulden in pva

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

Aartsen

5 1 2e doet tekstvoorstel voor ad 1 bulletpunt2 hoe casus Tata mee te nemen in breder beleid

lucntKwaliteit gezondheid
EZK wel meeondertekenen opleg kamerbrief met overzicht moties Ambtelijk afstemmen met EZK

over lenW pva

13 9 2021 1 12 2021 naar

de TK sturen

inclusief PvA

5 1 2e

1
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Reactle 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 2e er 5 1 2e naken opzet en zetten vragen uit

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

met 5 1 2e PNH afgestemd

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

Afgerond ligt bij
Stas

6 9 2021
5 1 2e

5 1 2eWe gaan wat leuks doen met

z n alien Work hard play
hard

Allen

Datum 5 1 2e

5 1 2e

Vandaag optles

aangeven

30 8 2021

Werkgroep 5 1 2e Dooriopend9 6 2021

5 1 2e doet voonstel voor interdepartementaai project Dooriopend16 6 2021 Stuurgroep 5 1 2e

5 1 2e checkt stand van zaken

5 1 2e die EZK heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep

Fiche Tata Steel beleidsrijke 5 1 2e

5 1 2e
Blijft nog even

staan

31 5 2021

honmfinn

Vakantleplanninc
leden Kemteam

Allen Herfstvakantle komende week
buiten verzoek

Actielijn 1

Aanscherpen huidige vergunning

Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren MB staat

in Delphi op naam

ILT JK

5 1 2e maar past het beste bij actielijn 1

De stand van zaken rond deze Actielijn 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 deeltILT nota aan Stas

ter info

25 10 2021 Nota voortgang 5 1 26

Actielijn 2

VoJgen versnelling RoadmapH

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

naam

ILT JK

5 1 26 5 1 26er

De stand van zaken rond deze Actielijn 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 26 deelt ILT nota aan Stas

ter info

25 10 2021 Nota voortgang 5 1 26

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma NB

staat op naam

OenM WvL

5 1 26

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

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 vanult lenW Lieve Maas 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 t

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

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

naam

DLCE MvZ

5 1 2e

Onderzoek 5 1 2e en zij
inzichten erblj

Afspraak EZK

25 10 RIVM heeft voorkeur voor onafhankelijk zijiicht in MER maar dat proces duurt lang Andere

optie is een specifieke uitvraag doen aan MER commissie Vraag is of er via spoor MER voldoende

ruimte is voor afwegen altematieven Ander alternatief is IRAS Volgende week procesvoorstel tbv

volgend overleg Stas

18 10 2021 29 10
5 1 26

Onderzoek Berger Gesprek
Over 1 weeK Komi 5 1 2e met onderzoeksresultaten

25 10 Onderzoel

maakt publicatie lastig Komt wellicht een publieksvensie

5 1 26 Is geweest doel eind okt het eind rapport Eind oktober

Half november

6 9 2021
5 1 26

5 1 26 komt pas in november Zit ook bedrijfsgevoelige informatie in

Vervoiggesprek met FNV

MIlieustudie uitvoering

toezegging 1 juli Motie Van

Hagen Boucke

Het onderzoek loopt inmiddels en verwachting is nog voor het CD Tata een hoofdlijnen notitle te

ontvangen

Overleg met stas over vervolg Gesprek met RIVM is geweest nog niet duidelijkhoe het vervolg
erult gaat zien

12 7 2021
5 1 26

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

5 1 26 en 5 1 26 mee5 1 2620 9 2021 Communicatieplan Vanuit de Inhoud denken de komende twee weken

Heldere boodschappen vanuit lenW formuleren die we met de bultenwereld kunnen communiceren

tastbaarheld en zlchtbaarheld

5 1 26

5 1 2e neemt contact op met directle Participatle
25 10 DCO heeft nuttig gesprek gevoerd met DP wordt vervoigd Ook enkele netwerkgesprekken
zijn gevoerd Vanaf volgende week voIgt een wekelijkse media analyse

Voorstel voor beantwoording opgesteld Doorlopend25 5 2021 Burgervragen

5 1 26

3
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ACTIELEJST KERNTEAM TATA STEEL bijgewerkt op 4 november 2021 nieuwe invoer in rood

Datum actie op Onderwerp
de lijst

Trekker s Stand van zaken Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

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

NB staat op naam
5 1 2e

5 1 26

5 1 2e4 11 2021 Factsheet rollen en

bevoegdheden

5 1 26 Deze factsheet is opgesteld met hulp van

suggestles doorgeven aan

communicatie en participatieplan mbt de beschrijving van roller en bevoegdheden van de overige
stakeholders

Allen graag opmerkingen en

oekijken samen de relatle met het

1 12

5 1 26

5 1 26Tljdlijn Deze tijdlijn Is opgesteld om een overzichtte hebben van relevante gebeurtenissen Rond Tata Steel

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

te geven aan

4 11 2021 1 12

5 1 26

CM archief 25 10 gewenst is om een CM archief voor Tata Steel aan te houden Check op toegankelljkheid voor

iedereen en check structuur 5 1 2e joet voorstel over correct gebruik Ivm openbaarheid

25 10 2021 11 11
5 1 26

Reactie op Tatabrief maker 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 26 naar 5 1 2e Er is een digitale uitnodiging [zonder nadere toelichting gekomen van

Tata om lx per maand te overleggen

25 10 [concept18 10 2021

5 1 2e

5 1 26Plan van Aanpak [intern 7 lijnen met acties om 2 wekelijks te bespreken met Stas

25 10 Korte termijn en large termijn acties uit elkaar halen

MnpHpr vensie van het document maker dat ook extern gedeeld kan worden

[5 1 2een 5 1 26 doen een laatsteslag op het Interne PVA

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

aan de TK

25 10 relatle met PNH strakduiden In pva
VTH Tata benoemen als belangrijke casus leerpunten meenemen in traject vervolg commissle van

Aartsen

5 1 26 doet tekstvoorstel voor ad 1 bulletpunt 2 hoe casus Tata mee te nemen in breder beleid

luchtkwallteit gezondheld
EZK wel meeondertekenen opieg kamerbrief met overzicht motles Ambtelljk afstemmen met EZK

over lenW pva

4 10 2021 8 10

Brief aan de Kamer waarin

a He moties uit CD worden

meegenomen

overkoepelend

13 9 2021 1 12 2021 naar

de TK sturen

inclusief PvA

5 1 26

5 1 26 zheckt stand van zaken

Fiches die EZK heeft ingebracht worden opgevraagd in werkgroep

31 5 2021 Fiche Tata Steel ’beleldsrijke

begroting
Blljft nog even

staan
5 1 26

I

Vakantleplanning
leden Kemteam

Allen Herfstvakantie komende week

bulten verzoek

Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren [NB staatILT JKActielijn 1

1
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Aanscherpen huidige vergunning in Delphi op naarr 5 1 2e maar past het beste bij actielijn 1

ILT stemt met PNH teksten af S 2e jtemt af met 5 1 2e Het is nog schakelen met PNH over

mate van detailniveau Uitdaging is dat lenW regie moet voeren over hetgeen de Provincle moet gaan

dooen

Input TK brief en PVA4 11 2021 5 1 2e 5 11 1“ aanzet

en volgende
week via

achtervang

5 1 2e De stand van zaken rond deze Actielijn 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 Jeelt ILT nota aan Stas

ter info

25 10 2021 Nota voortgang

Actielijn 2

Volgen versnelling Roadmap

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

5 1 2e

ILT JK

5 1 26naam en

5 1 26 De stand van zaken rond deze Actielijn 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

25 10 2021 Nota voortgang

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramme NB

staat op naam

OenM WvL

5 1 26

Input TK brief en PVA 1® stuk is aangeleverd 5 1 2e wacht nog op input PNH Vraag is het PVA van de Provincle als

bevoegd gezag of van lenW vanult reqlerol Vraagt om scherpe en genuanceerde formulering 5 1 2e

mailt vragen en opmerkingen aan 5 1 2e

Details per aktlelljn is prettlg voor achtergrondkennls in TK brief gaan we waanschljnlljk een
abstractieniveau hoger zitten Wat wll lenW en PNH berelken met meten en monitoren hoe gaan wlj
te werk

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

Roadmap plus

4 11 2021 7

5 1 26

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

Input TK brIefen PVA Tata is slechts een bedrijf Internationaal werkt regulering via algemene kadens REI

Luchtkwallteltsrlchtlljn ZZS Issues ult NL worden In de EU aan de orde gesteld 5 1 26 heeft de

context geschetst In het format Deze brief betekent weer een stapje aanscherplng 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

4 11 2021 7
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 vanult lenW 5 1 26 3n 5 1 2e betrokken

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

HBJZ LM

5 1 2e

7

Input TK brief en PVA 5 1 26 Er is een schema opgesteld met 11 mogelijkheden deze is besproken met ILT Er is scherp aan de4 11 2021

2
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wind gezocht naartheoretlsche mogelljkheden Advles Landsadvocaat Is ook opgevraagd Vanult

beleld zljn deze scherpe optles nlet per direct allemaal gedragen
Op verzoek van Stas Is nu document met 2 3 voorkeunsoptles In de maak

Vraag 5 1 2e is erook advles aan de OD gevraagd
In TK brlef wlllen we waanschljnlljk vooral het proces aangeven en zullen we waanschijnlljk nog niet

zover zijn dat er al qerlchte keuzes zljn qemaakt

Het Is goed om expllclet te maken naar DT en Stas waar mogelijk scherper beleld confllcteert met

bestaande beleldslljnen bljvoorbeeld ZZS dat wordt getrokken door I

aan tafel

die hler niet5 1 20

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

Motie Haqen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid van scenario s [NB staat op
naam

DLCE MvZ

5 1 2e 1

Input TK brlef en PVA Verwachtlng is dat rond 18 november het rapport van Roland Berger ultkomt Daama kan hettraject
van de onafhankelijke toets second opinion starten 5 i 2e verkent of de commlssle MER of

unlversltelt [IRAS dlt kunnen ultvoeren

4 11 2021 9I
5 1 2e

I

Onderzoek Berger en zij
inzichten erblj

Afspraak EZK

25 10 RIVM heeft voorkeur voor onafhankelijk zijiicht in MER maar dat proces duurt lang Andere

optie is een specifieke uitvraag doen aan MER commissie Vraag is of er via spoor MER voldoende

ruimte Is voor afwegen altematieven Ander alternatief Is IRAS Volgende week procesvoorstel tbv

volgend overleg Stas

18 10 2021 29 10
5 1 2e

Onderzoek Berger 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

Eind oktober

Half november

6 9 2021
5 1 2e

12 7 2021 Vervoiggesprek met FNV

Milieustudle [uitvoering
toezegging 1 jull Motie Van

Hagen Boucke

Het onderzoek loopt inmiddels en verwachtlng Is nog voor het CD Tata een hoofdlijnen notitle te

ontvangen
Overleg met stas over vervolg Gesprek met RIVM is geweest nog niet duidelljkhoe het vervolg
erult gaat zien

5 1 2e

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

5 1 2eInput TK brlef en PVA Zljn zoekend hoe het verhaal In te steken bljvoorbeeld bilk op Tata of Emond

Samen met RWS en ILT wordt gewerkt aan 1 gezamenlljk verhaal

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

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

itt inaividuele bedrijven We zullen dlt dinsdag gezamenlljk doordenken en spreken

4 11 2021

en 5 1 2e neeCommunicatieplan Vanult de Inhoud denken de komende twee weken 5 1 2e

Heldere boodschappen vanult lenW formuleren die we met de buitenwereld kunnen communiceren

tastbaarheid en zichtbaarheid

20 9 2021 5 1 2e5 1 2e

5 1 26 neemt contact op met directle Participatle

3
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25 10 DCO heeft nuttig gesprek gevoerd met DP wordt vervoigd Ook enkele netwerkgesprekken
zijn gevoerd Vanaf volgende week voIgt een wekelijkse media analyse

Voorstef voor beantwoording opgesteld Dooriopend25 5 2021 Burgervragen

6 1 2e

4
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Uitgevoerde en afgevoerde acties afspraken

Dossier Stas tbv 2 wekelijks
overleg

25 10 voonstel oplegnota 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 vervangt 5 1 2e strakke agenda maken houden

5 1 2e Jeelt ILT nota aan Stas ter info

uitgevoerd25 10 2021
5 1 26

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

uitgevoerd25 10 2021 6 1 2e

25 10 2021 Planning hei mid dag 5 1 2e 25 10 balans opmaken kortetermijn en lange termijn actielijnen middag deel niet hele dag
Koppelen aan activiteit en borrel eten

uitgevoerd

Actualisatle Mia Vamil 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 Staatssecretaris vastgesteld

4 10 2021 Loopt
Ander dossier

5 1 26

20 9 2021 Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

Naar analogie van Betonakkoord Vroegtijdig meedenken is goed plan 5 1 2e geeft zaken mee uitgevoerd5 1 2e

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 moties

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 26 PN H afgestemd

Afgerond ligt bij
stas

6 9 2021
5 1 2e

Opties aandragen voor uitie in oktober bij 5 1 2e

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

We gaan wat leuks doen met

z n alien Work hard play
hard

Allen

Datum 5 1 26

5 1 26

uitgevoerd30 8 2021

Werkgroep Doorlopend9 6 2021 5 1 2e

5 1 26 doet voorstel voor interdepartementaal project Doorlopend16 6 2021 Stuurgroep 5 1 2e

5
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Afia fipidiJS^KERNTEAM TATA STEEL t op 18

Onderwerp
rRtreaiJ Pr^3d [nieuwe invoer in rood Deadline

Actielijn 0

Programmaorganisatie

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

NB stast op naam

5 1 2e
5 1 2e

Vakantleplannlng leden

Kemteam

Allen Kenstvakantles graag doorgeven aan 5 1 2e18 11 2021 1 12

Beantwoording vragen5 1 2e
5 1 2e

Afstemmen over beantwoording vragen 5 1 2e tussen 5 1 2e18 11 2021 23 11
5 1 2e

5 1 2e18 11 2021 Gesprek omwonenden Kijken naar de delegatie voor gesprek met omwonenden Wens is om niet met meer ambtenaren dan

omwonenden aan tafel te zltten Indlen gewenst kan 5 1 2e lamens ILT aanslulten

23 11

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

18 11 2021 80 versie pva TK 19 115 1 2e

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

altijd gericht op provincies niet op OD s

18 11 2021 IBT 1 125 1 2e

5 1 2eMedia analyse Het tweewekelijkse media overzicht graag op de woensdag venspreiden zodat het op de agenda kan

worden meegenomen

Deze factsheet is opgesteld met hulp van5 1 2e 5 1 2e @n

suggesties doorgeven aan 5 1 2e 5 1 2e en

communicatle en participatleplan mbt de beschrijving van rollen en bevoegdheden van de overige
stakeholders

18 11 2021 1 12

5 1 2e
Factsheet rollen en

bevoegdheden

Allen graag opmerkingen en

bekijken samen de relatle met het

4 11 2021 1 125 1 26
5 1 2e

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 ontbrekende nota s rapporten en gebeurtenissen toe te voegen of door

te geven aan 5 1 2e

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

4 11 2021 1 12

CM archief25 10 2021 11 11
5 1 26

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

Van te voren brief bii Tata sonderen en lets overtiming gesprek toevoegen Contact Tata overdragen
van 5 1 2e inaar5 1 2e Er is een digitale uitnodiging [zonder nadere toelichting gekomen van

Tata om lx per maand te overleggen

25 10 [concept18 10 2021

5 1 26

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

25 10 Korte termijn en lange termijn 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

4 10 2021 8 105 1 2e

1 12 2021 naar

de TK sturen

inclusief PvA

Brief aan de Kamer waahn

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 belanghjke casus leerpunten meenemen in traject vervolg commissle van

Aart sen

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

13 9 2021

5 1 2e

1
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luchtkwallteit gezondheld
EZK wel meeondertekenen opieg kamerbrief met overzicht motles Ambtelljk afstemmen met EZK

over lenW pva

5 1 2e leckt stand van zaken

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

31 5 2021 Flche Tata Steel beleidsrijke
begroting

Blijft nog even

staan
5 1 2e

Actielijn 1

Aanscherpen huidige vergunning

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

ILT JK

Actielijn 2

Volgen versnelling Roadmap

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

5 1 2e

ILT JK

5 1 2enaam in

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overlenaen over het vormgeven van een monitoringsprogramma NB

staat op naam

OenM WvL

5 1 2e

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

Actielijn 5

Nieuwe mogelijkheden instrumenten

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

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

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

HBJZ LM

5 1 2e I

Nota juridische optles Het Is goed om expllciet te maken naar DT en Stas waar mogelljk scheroer beleld conflicteert met

bestaande beleidslijnen bijvoorbeeld ZZS dat wordt getrokken door

aan tafel

4 11 2021 5 1 2e

5 1 2e die hier niet

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

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

naam I

DLCE MvZ

5 1 2e

Input TK brief en PVA Verwachting is dat 23 november het rapport van Roland Berger ultkomt Daama kan het traject van

de onafhankelijke toets second opinion starten 5 1 2e verkent of de commissie MER of univensiteit

4 11 2021
5 1 26

2
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IRAS dit kunnen uitvoeren5 1 2e

Onderzoek Berger en zij
inzichten erblj

Afspraak EZK

25 10 RIVM heeft voorkeur voor onafhankefijk zijficht in MER maar dat proces duurt [ang Andere

optle is een specifieke uitvraag doen aan MER commissie Vraag is of er via spoor MER voldoende

ruimte Is voor afwegen altematieven Ander alternatief Is IRAS Volgende week procesvoorstel tbv

volgend overleg Stas

18 10 2021 29 10

5 1 2e

Het onderzoek loopt inmiddels en verwachting is nog voor het CD Tata een hoofdlijnen notitie te

ontvangen

Overleg met stas over vervolg Gesprek met RIVM is geweest nog niet duidelijkhoe het vervolg
eruit gaat zien

12 7 2021 Vervoiggesprek met FNV

Mllleustudle uitvoering

toezegging 1 juli Motle Van

Hagen Boucke

5 1 2e

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

5 1 2e5 1 26COmmunicatleplan Vanuit de Inhoud denken de komende twee weken

Heldere boodschappen vanuit lenW formuleren die we met de bultenwereld kunnen communiceren

tastbaarheid en zlchtbaarheld

20 9 2021 en 5 1 2e nee5 1 26

5 1 26 neemt contact op met directle Participatle
25 10 DCO heeft nuttig gesprek gevoerd met DP wordt vervoigd Ook enkele netwerkgesprekken
zijn gevoerd Vanaf volgende week voIgt een wekelljkse medla analyse

Voorstel voor beantwoording opgesteld Doorlopend25 5 2021 Burgervragen

5 1 2e

3
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Uitgevoerde en afgevoerde acties afspraken

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

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

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

itt individuele bedrijven We zullen dit dinsdag gezamenlijk doordenken en spreken

uitgevoerd4 11 2021 5 1 2e

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 informatie in

maakt publicatie lastig Komt wellicht een publieksvensie

uitgevoerd6 9 2021
5 1 2e

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

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 6 1 2e is erook advies aan de OD gevraagd
In TK brief willen we waanschijnlijk vooral het proces aangeven en zullen we waarschijnlijk nog niet

zover zijn dat er al gerlchte keuzes zijn gemaakt

uitgevoerd4 11 2021 5 1 2e

Input TK brief en PVA

actielijn 4

5 1 2e Tata is slechts een bedrijf Internationaal werkt regulering via algemene kadens fREI

LuchtkwaITteltsrIchtITjn ZZS Issues uTt 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

1 stuk is aangeleverd 5 1 2e 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 opmerklngen aan 5 1 2e

Details per aktielijn is prettig voor achtergrondkennis in TK brief gaan we waarschijnlijk een
abstractionIveau 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

Roadmap plus

uitgevoerd4 11 2021

Input TK brief en PVA

actielijn 3

uitgevoerd4 11 2021
5 1 2s

5 1 2e4 11 2021 Input TK brief en PVA

actielijn 1

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

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

dooen

Het Is nog schakelen met PNH over uitgevoerd

Nota voortgang actielijn 1 De stand van zaken rond deze Actielijn 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

uitgevoerd25 10 2021 5 1 2s

2

uitgevoerdDossier Stas tbv 2 wekelijks
overleg

25 10 voorstel 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 ontvanqen en zal e e a samenvoeqen

25 10 2021
5 1 26

4
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5 1 2e i ervangt 5 1 2e strakke agenda maken houden

5 1 2e Jeelt ILT nota aan Stas ter info

Wekefijks overteg kernteam

Tata Steel

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

uftgevoerd25 10 2021 5 1 2e

Planning hel mid dag 25 10 balans opmaken kortetermljn en lange termljn actielljnen middag deel niet hele dag
Koppelen aan activlteit en borrel eten

uitgevoerd25 10 2021 5 1 2e

HBJZ en DICE 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

Naar analogle van Betonakkoord Vroegtljdig meedenken Is goed plan I 5 1 2e geeft zaken mee

4 10 2021 Actuallsatle Mia Vamil lijst Loopt
Ander dossier

5 1 2e

Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal

verzoek aan RWS om deel te

nemen

uitgevoerd20 9 2021 5 1 2e

Reactie PNH op brief lenW

inclusTef wens Stas

Brief PNH Is aankondiging rapport RIVM van vorlge week Brief moet beantwoord worden

Stas wil brief aan PNH sturen waarin staat wat wTj van hen verwachten Tnduslef motles

5 1 2e en 15 1 2emaken opzet en zetten vragen uit

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

met 5 1 2e PN H afgestemd

Opties aandragen voor uitie in oktober bij 5 1 2e

25 10 het wordt plan 5 1 2e n bITjft voorlopig nog een verrassing
Datum koppelen aan hel mlddag

uitgevoerd6 9 2021
5 1 2e

uitgevoerd30 8 2021
5 1 2ebuiten verzoek

5 1 26 Doorlopend9 6 2021 Werkgroep

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

5

293583 0198



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESPREKING

Datum

9 no^ ember 2D21

Onze referentie

IENW BSK 2021 PM

Opqesteld door

5 1 2e BestuurEkem

Aan

Van

S lenW

DGMI milieuproblematiek Tata Steel

Bijrage n

nota
4

Verzamelnota voortgangsoverleg Tata Steel

Aanleiding

Op 12 november vindt het volgende voortgangsoverleg over de

milieuproblematiek rondom Tata Steel Nederland TSN plaats In deze nota treft

u de voortgang en een aantal specifieke vragen die we met u willen bespreken

1 Tijdslijn tot 1 december

Hieronder treft u tijdslijn tot de aanbieding van de Kamerbrief zie ook ad 4 op 1

december De schuingedrukte grijze gebeurtenissen zijn nog onder voorbehoud

Week 29Week

1 november

Week

8 november

Week

IS november

Week

22 november ►►► f ►

^Mnovennbe^
A d

IfA

• [1 n] Ambtelijke
stuurgroep Tata met

EZK PHIM

• [3 n] Ambtelijk
voortgangsgesprek
TSNmetEZKen PNH

• [g n] Bestuurlijk
overleg met

gemeente Beverwijk

‘

[ ] Bestuurlijfe voor

omieg met PWH

• [ ] Sondering
omwonenden

• [23 11] Provinciehuis

overleg
TSN Rijk PNH

• [24 11] Voortgangs

\^^overleg Stas

• [1 12] Publicatie

Kamerbief

• [i 12] Ambtelijk
voortgangsgesprek
TSN met EZKen PNH

• [i8 n] Stuurgroep
Tata met EZK PNH

• [ ] PuNicotieRolond

Berger rapport
• [ ] Extro

voortgongsoverJeg Stas

• [12 nj

Voortgangsoverleg
Stas

De belangrijkste tussenstappen waar we graag met u over in gesprek willen zijn
het provinciehuisoverleg en de publicatie van de Kamerbrief op 1 12

• Het Provinciehuisoverleg op bestuurlijk niveau met EZK de Provincie

Noord Holland PNH TSN en de gemeenten Dit overleg is vooralsnog fysiek

Onderwerpen zijn voorlopig
Het Roland Berger rapport foublicatie naar verwachtina in de week

van 15 novemberj

De stand van zaken van de Roadmap met specifieke aandacht voor

de toezegging van TSN om te bezien of filterinstallatie rond de

palletfabriek versneld kan worden gerealiseerd was 2025 het filter

beperkt de uitstoot van lood met 70

De lange termijn waterstofplannen

Pagins L van 4
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Samenwerking

Monitoring
Onnwonenden

De agenda wordt de komende weken ambteiijk voorbereid

Advies is onni van uw kant in de bijeenkonnst ook aandacht te besteden ^

aan de ambitie van lenW op dit dossier ambitie om aantoonbaar

gezondheidswinst te behalen door minimalisatie van de uitstoot en

het bespreken van de hoofdlijnen van de Kamerbrief van 1 12

Datum

9 november 2021

Onze referentie

Bi]lage n

Aan

S lenW

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata SteelWij adviseren u om voorafgaand aan het overleg bestuuriijk een kort digitaai

vooroverleg te organiseren met de Provincie Noord Holland zonder EZK^ Dat

zou dan op 22 of 23 november kunnen piaatsvinden

Vraag aan u is of u hiermee kunt instemmen

De Kamerbrief van 1 12 zal als eindconcept in het voortgangsoverieg van

25 11 worden besproken Bij deze voortgangsnota is het huidige concept

gevoegd [zie ad 4 Het eindconcept van de Kamerbrief zal wforden afgestemd
met EZKen PNH

Wij adviseren het eindconcept van de Kamerbrief na 25 11 op ambteiijk
niveau toe te iichten aan de groep inwoners die u tijdens uw werkbezoek in

September heeft gesproken Tijdens deze bijeenkomst kunnen we ook

aandacht besteden aan de ambitie van lenW op dit dossier ambitie om

aantoonbaar gezondheidswinst te behalen door minimalisatie van de uitstoot

Vraag aan u is of u hiermee kunt instemmen

2 Stand van zaken juridische mogelijkheden
U heeft verzocht graag een update te willen ontvangen over de juridische

mogelijkheden om op korte termijn de leefomgevingskwaliteit te verbeteren Deze

actie komt o a voort uit de motie Boucke c s Kamerstuk 32813 nr 830

HBJZ heeft een elftal mogelijkheden geanalyseerd en juridisch beoordeeld Het

betreft nadrukkelijk een juridische theoretische benadering Een appreciable van

deze mogelijkheden vanuit beleidsmatig en uitvoeringstechnisch perspectief
moet nog piaatsvinden Komende weken wordt hiereen eerste slag in geslagen
In het plan van aanpak kunnen vervolgens een aantal nader uit te zoeken

juridische voorkeursrichtingen worden geschetst Dit betreft

1 Omgevingswaarden
2 Scherper vergunnen

3 ZZS beleid

In de bijiage treft u

Een beschrijving van de naaroordeel van HBJZ drie meest kansrijke

mogelijkheden
Het complete overzicht van alle onderzochte juridische mogelijkheden 11

sporen

3 Stand van zaken monitoring
Om te kunnen vaststellen of de gezondheidsrisico s in de IJmondregio afnemen

zijn goede metingen en een goed monitoringsprogramma essentieel
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Op dit moment vinden al veel metingen plaats Dat betreft zowel monitoring van

de emissie uitstoot die afkomstig is van het terrein van Tata Steel als

monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel immissie en

depositie Deze stoffen kunnen van Tata Steel afkomstig zijn maarook van

andere bronnen binnen of buiten de IJmond Daarnaast vindt ook regulier
onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de IJmond plaats bijvoorbeeld via

de Gezondheidsmonitor IJmondk Een uitgebreid overzicht van de reeds lopende

monitoring is opgenomen in de bijiage De provincie zal het overzicht op de

website actualiseren

Datum

9 november 2021

Onze referentie

Bi]lage n

Aan

S lenw

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Voorstel is om voor in het plan van aanpak voor de Kamer een aantal aanvullende

acties in te zetten

Ten eerste zal het door RIVM uitgevoerde depositieonderzoek in de periode
tot 2026 een aantal malen worden herhaald zodat de effecten van de onder

paragraaf 2 2 beschreven Roadmap in de praktijk kunnen worden

aangetoond Op deze manier kan onder andere worden onderzocht of de

hoeveelheid lood en PAK in de depositiemonsters afneemt Naar verwachting
is het eerste herhaalonderzoek in de tweede helft van 2022 gereed

Opdrachtgevenschap en kosten moeten nog definitief belegd worden

Rondom Tata Steel staan zes vaste luchtmeetstations Een van de

meetstations locatie Bosweg tegen Wijk aan Zee aan wordt in opdracht van

de provincie Noord Holland uitgebreid met extra meetapparatuur om de

uitstoot van de twee Kooksfabrieken bij wind richting Wijk aan Zee beter in

beeld te brengen De extra meetapparatuur is naar verwachting gereed in

maart 2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG gaat in opdracht van

de provincie Noord Holland zelf emissiemetingen uit laten voeren bij de

Kooksfabriek 2 Een keer op korte termijn en een keer nadat alle Roadmapn

maatregelen bij Kooksfabriek 2 zijn genomen om een vergelijking te kunnen

maken Dit is een wens die door bewoners een aantal keer naar voren is

gebracht De exacte invulling van deze metingen bij Kooksfabriek 2 wordt met

een kleine groep bewoners besproken
Tata Steel monitort zelf de effecten van Roadmap Het is voor de het Rijk en

de provincie Noord Holland belangrijk dat de monitoring van de Roadmap

maatregelen objectief voor iedereen navoigbaar begrijpelijk en betrouwbaar

is Daarom is een overleg overde monitoring van de Roadmap gestart

tussen de provincie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG het

ministerie van I W de ILT en Tata Steel De afspraken hierover vormen

onderdeel van het PvA voor de Kamer

Tenslotte wordt een van de meetstations van het luchtmeetnet

luchtmeetstation Bosweg nabij de Cokesfabriek uitgebreid zodat er meer

gemeten kan worden Ook zal een dagboekonderzoek worden uitgevoerd
waardoor er meer zicht komt op de piekbelasting in de omgeving
Naast bovenstaande concrete acties zal ook het monitoringsprogramma van

de Provincie Noord Holland in overleg met bewoners worden herijkt

Onderwerp van gesprek met de bewoners betreft o a de vraag of de huidige

monitoringsinstrumenten voldoende inzicht en vertrouwen geven dan wel

aanvulling behoeven Het herijkte monitoringsprogramma is in van 2022

gereed Conform de motie Grinwis c s^ zal de Tweede Kamer over het

monitoringsprogramma worden gei nformeerd

https www ggdkennemerland nl professionals onderzoek gezondheidsmonitor ijmond
Kamerstuk 32812 nr 834
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Datum

9 no ember 2021
Wij horen graag of u met bovenstaande acties en opname in PvA voor de

Kamer kunt instemmen Onze referentie

Bi]lage n4 Plan van aanpak 0 6

U heeft de Kamer toegezegd uiterlijk 1 december een plan van aanpak te sturen

hoe u samen met de provincie Noord Holland ervoor zorgt dat de bewoners in de

IJmondregio geen gezondheidsrisico meer lopen motie Thijssen Bijgevoegd is

de 0 6 versie van dit plan

4

Aan

S lenw

Van

Progrsmma

milieuproblematiek Tata Steel

Bespreekpunten vanuit de 0 6 versie zijn in ieder geval
De geformuleerde ambitie om aantoonbaar gezondheidswinst te boeken door

minimaiisatie van de uitstoot

Het idee om samen met de Provincie Noord Holland met Tata Steel in gesprek
te gaan om te bezien of de in de Roadmap aangekondigde maatregelen
voldoende bijdragen aan de ambitie en het idee om de uitkomsten hiervan te

verankeren in een convenant in analogie met de Expression of Principles
tussen TSN en EZK

De afzender Het plan is nu geschreven ais een gezamenlijk pian van de

Rijksoverheid en de provincie Noord Holland met een inleiding van u Het

plan kan ook omgevormd worden tot sec een aanpak van het Rijk

Op ons volgende moment op 25 november zullen wij een eindconcept

opieveren en hierin nadrukkeiijk ook het doel de scope en afbakening van het

PvA duiden

5 Openstaande punten n a v vorig overleg

• Antwoordbrief TSN

Vorig overleg heeft u aangegeven nog te willen nadenken over de

antwoordbrief aan TSN

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Overzicht lopende

monitoringsactiviteiten

02

03 Concept PvA 0 61

Nota HBJZ voorkeursopties04

Overzicht juridische

mogelijkheden

05
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BE5PREK1NG

Datuin

9 no ember 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 PM

Opgesteld door

5 1 2e

Aan

Van

S lenW

DGMI milieuproblematiek Tata Steel

Bijrage n

nota
4

Verzamelnota voortgangsoverleg Tata Steel

Aanleiding

Op 12 november vindt het volgende voortgangsoverleg over de

milieuproblematiek rondom Tata Steel Nederland TSN plaats In deze nota treft

u de voortgang en een aantal specifieke vragen die we met u willen bespreken

1 Tijdslijn tot 1 december

Hieronder treft u tijdslijn tot de aanbieding van de Kamerbrief zie ook ad 4 op 1

december De schuingedrukte grijze gebeurtenissen zijn nog onder voorbehoud

Week 29Week

1 november

Week

8 november

Week

IS november

Week

22 november ►►► f ►

^Mnovennbe^
A d

IfA

• [1 n] Ambtelijke
stuurgroep Tata met

EZK PHIM

• [3 n] Ambtelijk
voortgangsgesprek
TSNmetEZKen PNH

• [g n] Bestuurlijk
overleg met

gemeente Beverwijk

‘

[ ] Bestuurlijfe voor

omieg met PWH

• [ ] Sondering
omwonenden

• [23 11] Provinciehuis

overleg
TSN Rijk PNH

• [24 11] Voortgangs

\^^overleg Stas

• [1 12] Publicatie

Kamerbief

• [i 12] Ambtelijk
voortgangsgesprek
TSN met EZKen PNH

• [i8 n] Stuurgroep
Tata met EZK PNH

• [ ] PuNicotieRolond

Berger rapport
• [ ] Extro

voortgongsoverJeg Stas

• [12 nj

Voortgangsoverleg
Stas

De belangrijkste tussenstappen waar we graag met u over in gesprek willen zijn
het provinciehuisoverleg en de publicatie van de Kamerbrief op 1 12

• Het Provinciehuisoverleg op bestuurlijk niveau met EZK de Provincie

Noord Holland PNH TSN en de gemeenten Dit overleg is vooralsnog fysiek

Onderwerpen zijn voorlopig
Het Roland Berger rapport foublicatie naar verwachtina in de week

van 15 novemberj

De stand van zaken van de Roadmap met specifieke aandacht voor

de toezegging van TSN om te bezien of filterinstallatie rond de

palletfabriek versneld kan worden gerealiseerd was 2025 het filter

beperkt de uitstoot van lood met 70

De lange termijn waterstofplannen
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Samenwerking

Monitoring
Onnwonenden

De agenda wordt de komende weken ambteiijk voorbereid

Advies is onni van uw kant in de bijeenkonnst ook aandacht te besteden ^

aan de ambitie van lenW op dit dossier ambitie om aantoonbaar

gezondheidswinst te behalen door minimalisatie van de uitstoot en

het bespreken van de hoofdlijnen van de Kamerbrief van 1 12

Datum

9 november 2021

Onze referentie

Bi]lage n

Aan

S lenW

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata SteelWij adviseren u om voorafgaand aan het overleg bestuuriijk een kort digitaai

vooroverleg te organiseren met de Provincie Noord Holland zonder EZK^ Dat

zou dan op 22 of 23 november kunnen piaatsvinden

Vraag aan u is of u hiermee kunt instemmen

De Kamerbrief van 1 12 zal als eindconcept in het voortgangsoverieg van

25 11 worden besproken Bij deze voortgangsnota is het huidige concept

gevoegd [zie ad 4 Het eindconcept van de Kamerbrief zal wforden afgestemd
met EZKen PNH

Wij adviseren het eindconcept van de Kamerbrief na 25 11 op ambteiijk
niveau toe te iichten aan de groep inwoners die u tijdens uw werkbezoek in

September heeft gesproken Tijdens deze bijeenkomst kunnen we ook

aandacht besteden aan de ambitie van lenW op dit dossier ambitie om

aantoonbaar gezondheidswinst te behalen door minimalisatie van de uitstoot

Vraag aan u is of u hiermee kunt instemmen

2 Stand van zaken juridische mogelijkheden
U heeft verzocht graag een update te willen ontvangen over de juridische

mogelijkheden om op korte termijn de leefomgevingskwaliteit te verbeteren Deze

actie komt o a voort uit de motie Boucke c s Kamerstuk 32813 nr 830

HBJZ heeft een elftal mogelijkheden geanalyseerd en juridisch beoordeeld Het

betreft nadrukkelijk een juridische theoretische benadering Een appreciable van

deze mogelijkheden vanuit beleidsmatig en uitvoeringstechnisch perspectief
moet nog piaatsvinden Komende weken wordt hiereen eerste slag in geslagen
In het plan van aanpak kunnen vervolgens een aantal nader uit te zoeken

juridische voorkeursrichtingen worden geschetst Dit betreft

1 Omgevingswaarden
2 Scherper vergunnen

3 ZZS beleid

In de bijiage treft u

Een beschrijving van de naaroordeel van HBJZ drie meest kansrijke

mogelijkheden
Het complete overzicht van alle onderzochte juridische mogelijkheden 11

sporen

3 Stand van zaken monitoring
Om te kunnen vaststellen of de gezondheidsrisico s in de IJmondregio afnemen

zijn goede metingen en een goed monitoringsprogramma essentieel
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Op dit moment vinden al veel metingen plaats Dat betreft zowel monitoring van

de emissie uitstoot die afkomstig is van het terrein van Tata Steel als

monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel immissie en

depositie Deze stoffen kunnen van Tata Steel afkomstig zijn maarook van

andere bronnen binnen of buiten de IJmond Daarnaast vindt ook regulier
onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de IJmond plaats bijvoorbeeld via

de Gezondheidsmonitor IJmondk Een uitgebreid overzicht van de reeds lopende

monitoring is opgenomen in de bijiage De provincie zal het overzicht op de

website actualiseren

Datum

9 november 2021

Onze referentie

Bi]lage n

Aan

S lenw

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Voorstel is om voor in het plan van aanpak voor de Kamer een aantal aanvullende

acties in te zetten

Ten eerste zal het door RIVM uitgevoerde depositieonderzoek in de periode
tot 2026 een aantal malen worden herhaald zodat de effecten van de onder

paragraaf 2 2 beschreven Roadmap in de praktijk kunnen worden

aangetoond Op deze manier kan onder andere worden onderzocht of de

hoeveelheid lood en PAK in de depositiemonsters afneemt Naar verwachting
is het eerste herhaalonderzoek in de tweede helft van 2022 gereed

Opdrachtgevenschap en kosten moeten nog definitief belegd worden

Rondom Tata Steel staan zes vaste luchtmeetstations Een van de

meetstations locatie Bosweg tegen Wijk aan Zee aan wordt in opdracht van

de provincie Noord Holland uitgebreid met extra meetapparatuur om de

uitstoot van de twee Kooksfabrieken bij wind richting Wijk aan Zee beter in

beeld te brengen De extra meetapparatuur is naar verwachting gereed in

maart 2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG gaat in opdracht van

de provincie Noord Holland zelf emissiemetingen uit laten voeren bij de

Kooksfabriek 2 Een keer op korte termijn en een keer nadat alle Roadmapn

maatregelen bij Kooksfabriek 2 zijn genomen om een vergelijking te kunnen

maken Dit is een wens die door bewoners een aantal keer naar voren is

gebracht De exacte invulling van deze metingen bij Kooksfabriek 2 wordt met

een kleine groep bewoners besproken
Tata Steel monitort zelf de effecten van Roadmap Het is voor de het Rijk en

de provincie Noord Holland belangrijk dat de monitoring van de Roadmap

maatregelen objectief voor iedereen navoigbaar begrijpelijk en betrouwbaar

is Daarom is een overleg overde monitoring van de Roadmap gestart

tussen de provincie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG het

ministerie van I W de ILT en Tata Steel De afspraken hierover vormen

onderdeel van het PvA voor de Kamer

Tenslotte wordt een van de meetstations van het luchtmeetnet

luchtmeetstation Bosweg nabij de Cokesfabriek uitgebreid zodat er meer

gemeten kan worden Ook zal een dagboekonderzoek worden uitgevoerd
waardoor er meer zicht komt op de piekbelasting in de omgeving
Naast bovenstaande concrete acties zal ook het monitoringsprogramma van

de Provincie Noord Holland in overleg met bewoners worden herijkt

Onderwerp van gesprek met de bewoners betreft o a de vraag of de huidige

monitoringsinstrumenten voldoende inzicht en vertrouwen geven dan wel

aanvulling behoeven Het herijkte monitoringsprogramma is in van 2022

gereed Conform de motie Grinwis c s^ zal de Tweede Kamer over het

monitoringsprogramma worden gei nformeerd

https www ggdkennemerland nl professionals onderzoek gezondheidsmonitor ijmond
Kamerstuk 32812 nr 834

1

2

3

4
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Datum

9 no ember 2021
Wij horen graag of u met bovenstaande acties en opname in PvA voor de

Kamer kunt instemmen Onze referentie

Bi]lage n4 Plan van aanpak 0 6

U heeft de Kamer toegezegd uiterlijk 1 december een plan van aanpak te sturen

hoe u samen met de provincie Noord Holland ervoor zorgt dat de bewoners in de

IJmondregio geen gezondheidsrisico meer lopen motie Thijssen Bijgevoegd is

de 0 6 versie van dit plan

4

Aan

S lenw

Van

Progrsmma

milieuproblematiek Tata Steel

Bespreekpunten vanuit de 0 6 versie zijn in ieder geval
De geformuleerde ambitie om aantoonbaar gezondheidswinst te boeken door

minimaiisatie van de uitstoot

Het idee om samen met de Provincie Noord Holland met Tata Steel in gesprek
te gaan om te bezien of de in de Roadmap aangekondigde maatregelen
voldoende bijdragen aan de ambitie en het idee om de uitkomsten hiervan te

verankeren in een convenant in analogie met de Expression of Principles
tussen TSN en EZK

De afzender Het plan is nu geschreven ais een gezamenlijk pian van de

Rijksoverheid en de provincie Noord Holland met een inleiding van u Het

plan kan ook omgevormd worden tot sec een aanpak van het Rijk

Op ons volgende moment op 25 november zullen wij een eindconcept

opieveren en hierin nadrukkeiijk ook het doel de scope en afbakening van het

PvA duiden

5 Openstaande punten n a v vorig overleg

• Antwoordbrief TSN

Vorig overleg heeft u aangegeven nog te willen nadenken over de

antwoordbrief aan TSN

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Overzicht lopende

monitoringsactiviteiten

02

03 Concept PvA 0 61

Nota HBJZ voorkeursopties04

Overzicht juridische

mogelijkheden

05
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
Mllieurisico s

Cluster B

Omgevingsdienst NZKG

T a v

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

5 i 2e 0iodnzka nl

5 1 2e

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

M 1 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e amini

enw nl

Ons kenmerk

IenW BSK 2021 293103

Uw kenmerk

LM ep

11 november 2021

ZZS inventarisatie van Tata Steel aanvraag afleiden

MTR waarden

Datum

Betreft

beste 5 i 2eGeachte 5 1 2e

Dank u voor uw brief U verzoekt lenW om in het kader van het opnemen van

aanvullende normen in het ZZS vermijdings en reductieprogramma van Tata

Steel opdracht te geven aan het RIVM tot het zo spoedig mogelijk afleiden van 14

MTR waarden waaronder voor complexe mengsels Daarnaast verzoekt u om

MTR waarden af te leiden voor 63 p ZZS die in de regio worden geemitteerd naar

de lucht

Ik begrijp dat u de aanvraag tot het afleiden van bovenstaande waarden al per

email bij het RIVM heeft ingediend Dit is de eerste stap in het proces voor

normafleidingen Van het RIVM heb ik vernomen dat u al met het RIVM in contact

bent over de specifieke componenten in de complexe mengsels de prioritering
voor de normafleiding en de redenen voor het afleiden van MTR waarden Het

RIVM zal in vervolg op dit overleg aangeven welke mogelijkheden er zijn tot

afleiding van MTR waarden en met u een plan opstellen Waar het afleiden van

een MTR voor de door u geprioriteerde stoffen mogelijk en noodzakelijk is zal

lenW het RIVM opdracht geven tot het uitvoeren van uw verzoek

Dit uw brief en bijiage bij de brief maak ik op dat Tata Steel naar uw

tevredenheid een ZZS inventarisatie heeft afgerond Ik beschouw dit als een

belangrijke stap Zoals u bekend is geldt er voor emissies van ZZS het

uitgangspunt dat deze emissies waar mogelijk geheel vermeden dienen te worden

Als vermijding van de emissies niet direct mogelijk is dient het bedrijf zich in te

zetten tot de minimalisatie van de emissies waarbij gestreefd moet worden naar

een nul emissie

Een MTR waarde kan aanvullend ondersteunend zijn in het

vergunningverleningsproces Bijvoorbeeld wanneer de grensmassastroom van een

ZZS emissie wordt overschreden Dan kan worden bekeken of de emissie van een

bedrijf een relevante bijdrage levert aan de immissie Het bevoegd gezag kan via

een maatwerkbesluit extra eisen stellen zoals het vaststellen van strengere

emissiegrenswaarden Ongeacht de beschikbaarheid van een MTR waarde of de

bijdrage van de emissie van een bedrijf aan de totale immissie blijft de

minimalisatieplicht voor emissie van ZZS onverminderd van toepassing Op basis
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van de ZZS inventarisatie en het vermijdings en reductieprogramma treedt u of

bent u in overleg met het bedrijf over de minimalisatie van ZZS emissies Waar

nodig kan het bevoegd gezag de Provincie Noord Holland besluiten tot het

opieggen van aanvullende maatregelen om de emissies van ZZS verder te

minimaliseren Deze maatregelen kunnen in de vergunning worden opgenomen

Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
Milieu risica s

Cluster B

Datum

4 november 2021

Hopende u hierbij voldoende te hebben gemformeerd zie ik de verdere

samenwerking met vertrouwen tegemoet

Ons kenmerk

lenW BSK

Met vriendelijke groet

5 1 2e

5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Directoraat Generaaf

Milieu en Internationaal

Directie Omgevingsveiligheid
en MllleurlsICQ s

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

www rijksoverhei d nl

Contactpersoon

agenda
5 1 26

5 5 1 26T 070

H 31 0 6 5 1 2a
5 1 26 @minienw nl

Datum

17 november 2021Vooroverleg Tatasteel tussen lenW en Provincie

Noord Holland

19 november 2021

15 00

Digitaal

Steven van Weyenberg staatssecretaris lenW

Jeroen Olthof gedeputeerde provincie Noord

Holland

Ambtelljke ondersteuning

Betreft

Bijlage n

Vergaderdatum 1

Vergadertljd

Vergaderplaats

Deelnemers

1 Introductie

2 Roadmap

Bespreken wat de rol van het Rijk en de provincie m b t de Roadmap zijn
en hoe de bovenwettelijke doelen uit de Roadmap i geborgd kunnen worden

Je kunt het jouw beeld over de Roadmap aangeven

Het is goed dat Tatasteel een deels bovenwettelijk programma met

maatregelen heeft aangekondigd om de depositie te verminderen

Je verwacht en hoopt dat de maatregel rond de Pelletfabriek versneld

kan worden uitgevoerd
Je wil Tata Steel op hun verantwoordelijkheid wijzen om mocht de

Roadmap i onvoldoende effect sorteren aanvullende maatregelen te

treffen

Je wil nadenken over de manier waarop bovenwettelijke doelen met

Tatasteel kunnen worden geborgd bv bestuurlijke afspraak
convenant etc Het vormgeven van zo n afspraak is aan het nieuwe

kabinet i s m de provincie
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3 Roller en verantwoordelijkheden dossier

Bespreken van de onderlinge rolverdeling en de verwachtingen ten aanzien

van de rolinvulling de samenw erking en de verschillende acties

Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

Samengevatte positie van de provincie
de provincie wii rolzuiver acteren en voorkomen dat men over acties die bij de

provincie iiggen verantwroording moet afleggen aan de Tweede Kamer

De provincie wil daarom ook geen gezameniijk plan van aanpak voor de

milieuproblematiek

Bijkomend probleem is dat er geen tijd om dit plan door GS te loodsen wat een

verplichte stap is in het traject

Datum

L7 november 2021

Je kunt aangeven dat je rolzuiver wil acteren maar ook oog hebt voor de

maatschappelijke en politieke context waarin het lenW wordt aangesproken op de

milieuproblematiek rondom Tata Steel lenW zal de Kamer dus wel op een aantal

punten actie moeten ondernemen o a vanwege de aangenomen moties die

eigenlijk de verantwoordelijkheid zijn van de provincie Je kunt aangeven dat de

Provincie in de lead is op dit dossier maar dat jeje medeverantwoordelijk voelt voor

het resultaat

Je kunt de lijn van de TK brief en de manier hoe we de inzet van de provincie daarin

meenemen bespreken
Het plan is een aanvulling op de bestaande plannen van provincie en IJmond

Mede naar aanleiding van de brieven van de provincie aan het Rijk
Het plan straalt uit dat we samenwerking centraal zetten

Je kunt aangeven dat je daarbij wil opereren als een overheid en vol wil inzetten op

een goede samenwerking

Je kunt vooruitblikken op een aantal ijkpunten uit het PvA en uit de Kamerbrief

De doelstelling van het plan om de samenwerking met verschillende

overheden en bestuurslagen in de IJmondregio te versterken en waar mogelijk
acties en maatregelen te versnellen ter vermindering van de gezondheidsrisico s

in de IJmondregio
De aanpak De in te zetten acties te sluiten aan op de bestaande afspraken

kaders en instrumenten

De uitvoering van de verschillende maatregelen moet de leefomgeving
voldoende verbeteren Bind 2022 wordt geevalueerd of dat het geval is Zo niet

dan wordt het plan herijkt

4 Vooruitblik op het overleg met Tata Steel

Doornemen van de agenda van het overleg en bespreken van relevante

agendapunten

Roadmap en monitoring daarvan

Roland Berger onderzoek

Activiteiten komende periode
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Directoraat Generaa I

Milieu en Internationaal

Dlrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

Het is in het overleg met Tata Steel van belang om als overheid een boodschap uit te

stralen Met Jeroen kun je vooruit blikken op deze boodschap en op een aantal

agendapunten uit het overleg
Datum

17 november 2021

Je kunt de lenW inbreng bespreken
De verwachtingen over het aanscherpen van de Roadmap plus
Het aanspreken van Tata Steel op hun verantwoordelijkheid om mocht de

Roadmap onvoldoende effect sorteren aanvullende maatregelen te treffen

Het aankondigen van de second opinion op het Roland Berger onderzoek naar

de verduurzamingsroute waterstof voor het bedrijf

5 Monitoring
Het bespreken van de verschillende huidige en toekomstige

monitoringsactiviteiten zie bijiage monitoring

Je kuntaangeven datje een goed monitoringsprogramma essentieel vindt

Je kunt aangeven blij te zijn dat er veel acties al lopen en dat er al veel

wordt gemonitord
Je kunt aangeven datje het van belang vindt dat het RIVM

depositieonderzoek wfordt herhaald

Je kunt aangeven datje het cf motie Grinwis van belang vindt dat er

uiteindelijk een nieuiw monitoringsprogramma wordt vastgesteld dat ook op

draagviak kan rekenen van de omwonenden

6 Omwonenden en participatie
Vooruitblikken op bijeenkomsten met omwonenden in de komende periode en

het omgevingsoverleg in opbouw

Je kunt aangeven dat lenW de 30^ met de omwonenden in gesprek gaat over

de inhoud van de Kamerbrief

Je kunt aangeven datje zorgen hebt over de onrust van de omwonenden in

de omgeving en met de gedeputeerde bespreken op welke manier Rijk en regio
hier verbetering in kunnen aanbrengen

Je kunt voorstellen dat de omgevings en communicatieafdelingen van Rijk en

regio met elkaar gaan afstemmen over de aanpak

7 Vervolgafspraken

Je kunt aangeven datje graag periodiek wil bijpraten over de voortgang van

dit dossier
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Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

BIJLAGE I OVERZICHT MONITORINGSINSTRUMENTEN

Datum

L7 november 2021Monitoring en meten kan op drie verschillende niveaus

1 Monitoring van de emissie uitstoot van Tata Steei

2 Monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel immissie en

depositie Deze stoffen kunnen van Tata Steel afkomstig zijn maar ook van

andere bronnen binnen of buiten de IJmond

3 Monitoring onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de IJmond

Hieronder voigt een overzicht van de beiangrijkste bestaande

monitoringsinstrumenten per categorie Gezien de formulering van de motiegaat
het om niveau 1 en 2

Ad 1 Monitoring van de emissie uitstoot van Tata Steel

De emissie uitstoot van Tata Steel is wat en hoeveel Tata Steel zelf uitstoot

Monitoring van de emissie wordt voor een belangrijk deel doorTata Steel zelf

uitgevoerd Tata Steel is daar wettelijk toe verplicht en bepaalde afdelingen van

Tata Steel zijn zelf geaccrediteerd om deze metingen uitte voeren Deze

accreditatie is terug te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie RvA

Ook andere geaccrediteerde meetbureau s dan die van Tata Steel zelf voeren

metingen uit Accreditatie is bedoeld om aan te geven dat een product of dienst

voldoet aan bepaalde eisen

Hoe er door Tata Steel wordt gemeten en gemonitord is gereguleerd Tata Steel

moet jaarlijks een meetplan indienen die door het bevoegd gezag moetworden

goedgekeurd Dit meetplan moet aan verschillende eisen voldoen die voortkomen

uit het Activiteitenbesluit milieubeheer Abm en uit Europese BBT conclusies Het

gaat daarbij bijvoorbeeld om waar wat en hoe vaak er wordt gemeten Dat er

wordt gemeten door een bureau met accreditatie van de RvA is op zichzelf ook

een eis De emissies van Tata Steel worden als voigt gemonitord

Monitoring emissie doorTata Steel toezicht door de overheid

• Verplichte eigen metingen doorTata Steel zoals hierboven beschreven Het

resultaat van deze monitoring is samengevat terug te vinden in de openbare

emissielaarverslagen zoeken op bedrijfsnaam Tata Steel IJmuiden De

overheid Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG houdt

steekproefsgewijs toezicht waarmee wordt gecontroleerd of Tata Steel de

metingen goed uitvoert Dit gebeurt op verschillende manieren

• Administratief Gekeken wordt of bijvoorbeeld van alle verplichte

metingen administratie beschikbaar is en of metingen op de juiste manier

bedrijfsomstandigheden duurvan de meting etc zijn uitgevoerd
• Fvsiek Emissie specialisten van de OD NZKG kijken dan mee met een

meting die Tata Steel uitvoert om na te gaan of de metingen goed worden

uitgevoerd en dus betrouwbaar zijn
• Milieuiaarverslag Tata Steel is verplicht gegevens aan te leveren voor het

elektronische milieujaarverslag E MJV Het E MJV moet door de OD

NZKG en andere bevoegde gezagen worden goedgekeurd
• Eigen metingen Het bevoegd gezag kan als daar aanleiding toe is

besluiten zelf emissiemetingen uit te voeren bij Tata Steel door een eigen

onafhankelijk bureau
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Andere vormen waarmee de emissie van Tata Steel wordt gemonitord

• De recent ZZ5 inventarisatie Tata Steel is tevens bedoeld om inzicht te geven

in de emissie van ZZS door Tata Steel Het gaat hierbij om 213

emissiepunten waarbij ZZS vrij komen

• Met een netwerk van eNoses wordt getracht bronnen van geur te herleiden

• Op het Tata Steel terrein zelf staan stofboxen van Tata Steel Deze

stofboxen meten fijnstof en kunnen bij een incident waarbij stofhinder

ontstaat snel detecteren De stofboxen zijn geplaatst rondom belangrijke
stofbronnen die mogelijk overlast kunnen veroorzaken

• Om de aanwezigheid van geluid afkomstig van Tata Steel te meten zijn er

verschillende geluidmeetstations
• Tata Steel heeft een monitoringsprogramma bij de Roadmap zie biz 18 en

19 van de Roadmap plus Een deel van deze monitoring betreft de emissie

van Tata Steel

• Erzijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de

emissiebijdrage van Tata Steel in de IJmond in kaart te brengen Bijvoorbeeld
het Vervoloonderzoek fiinstof emissies in de Dmond uit 2010 uitgevoerd
door DCMR

Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

Datum

17 november 2021

Ad 2 Monitoring van stoffen in de leefomgeving rond Tata Steel

immissie en depositie]
Tata Steel stoot stoffen uit die uitstoot komt ergens terecht Soms dichtbij soms

veel verder weg Met monitoring in de leefomgeving rond Tata Steel wordt

gemeten in hoeverre stoffen aanwezig zijn de immissie en depositie Deze

metingen worden niet uitgevoerd door Tata Steel zelf maar vallen onder

verantwoordelijkheid van de GGD Kennemerland en ODNZKG Er zijn ook andere

bronnen van uitstoot dan Tata Steel Bijvoorbeeld van het wegverkeer de

scheepvaart en houtkachels Voor een aantal stoffen zoals fijnstof is de

achtergrondconcentratie bovendien een belangrijke factor Een groot deel van

het fijnstof in de IJmond is afkomstig uit de rest van Nederland en uit het

buitenland

Bij metingen in de leefomgeving worden al deze bronnen bij elkaar opgeteld De

gemeten waarden kunnen afkomstig zijn van Tata Steel maar ook van andere

bronnen Er zijn daarom ook onderzoeken monitors die trachten in beeld te

brengen in hoeverre gevonden stoffen afkomstig zijn van Tata Steel of andere

bronnen In de leefomgeving rond Tata Steel wordt is als voIgt gemeten
• Er is een vast luchtmeetnet in de IJmond rond Tata Steel bestaande uit 6

meetstation Een deel van de gegevens zijn 24 7 in te zien via

Luchtmeetnet nl Daarnaast wordt er ieder jaareen rapportage opgesteld
Deze zijn te vinden op de website van de provincie Noord Holland directe

link naar meest recente rapport
• Op verschillende momenten in de afgelopen jaren is in de omgeving van Tata

Steel door het RIVM de samenstelling van stofdepositiemonsters onderzocht

Het meest recente rapport is van September 2021

• Het monitoringsprogramma bii de Roadmap van Tata Steel bevat metingen
in de omgeving waaronder stofdepositie onderzoek door Tata Steel

• Het 3
^
deel van het RIVM gezondheidsonderzoek in de IJmond naar

verwachting eind 2021 of begin 2022 tracht via bron en patroonherkenning
verder inzicht te krijgen in de emissiebronnen van stoffen die in de omgeving
worden gevonden Dit is een ander onderzoek dan het 4 jaarlijkse onderzoek

Gezondheid in de IJmond zie onder ad 3

Ad3 Monitoring onderzoek naar de gezondheid van inwoners in de

IJmond
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Doorde aanwezigheid van stoffen in de leefomgeving te monitoren kunnen we

iets zeggen overde mate waarin de leefomgeving van mensen gezond of

ongezond is op aspecten zoals de luchtkwaliteit Vervolgens is het de vraag wat

dit betekent voor de gezondheid van mensen zelf De gezondheid van mensen

wordt beinvioed door de mate waarin de leefomgeving gezond is maar ook door

andere factoren zoals de levensstiji en persoonlijke aanleg

Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

Datum

17 november 2021

Enerzijds kan de gezondheid van mensen worden onderzocht Dit wordt periodiek

gedaan met gezondheidsmonitors aan de hand van gezondheidsindicators en

ervaringen van hinder of met onderzoek Belangrijke zijn

• De rapporten Incidentie en prevalence van kanker in de regio
Kennemerland van de GGD Kennemerland Uit 2007 periode 1989 2003

en uit 2020 periode 2004 2018

• Gezondheid in de IJmond Monitoring hinder bezorgdheid chronische

aandoeningen en medicijngebruik in de IJmond Samenvattende Rapportage
2014 2018 Volgende voIgt in 2022

• In het RIVM Briefrapport Tussentiidse resultaten Gezondheidsonderzoek in

de IJmond april 2021 is o a inzicht gegeven in pieken in de

luchtverontreiniging op dag en uur niveau en in hoe vaak acute

gezondheidsklachten worden gemeld bij de huisarts en chronische klachten

voorkomen Doorde provincie Noord Holland en de IJmond gemeenten wordt

momenteel beoordeeld of met een dagboekonderzoek meer inzicht kan

worden gegeven in verbanden tussen luchtverontreiniging pieken en acute

gezondheidsklachten

Deze monitors geven inzicht in hoe vaak ziekten gezondheidslast voorkomen

maar nog niet veel in causale verbanden M a w in de mate waarin stoffen die in

de leefomgeving in de IJmond aanwezig zijn waarvan weer een deel afkomstig
is van Tata Steel leiden tot gezondheidsschade of klachten Er is veel onderzoek

gedaan naar die causale verbanden In de IJmond maar ook in algemene zin

Bijvoorbeeld onderzoek naarde schadelijkheid van fijnstof Ten aanzien van

onderzoeken naarde gezondheid van bewonens in de IJmond kan samenvattend

worden gesteld

• In de IJmond komt een hogere ziektelast voor dan in andere gebieden Dit uit

zich in verschillende typen ziekten en klachten

• Er wordt overlast ervaren van geluid geur stof en er zijn zorgen over de

invioed van de leefomgeving inclusief industrie uitstoot op de gezondheid
• Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er nog onzekerheid bestaat over de

mate van gezondheidsrisico s en exacte toedracht daarvan Het is niet precies
te zeggen wat de invioed van de leefomgeving in de IJmond is op de

gezondheid van de inwoners en in welke verhouding dit staat tot persoonlijke
factoren zoals roken levensstiji en blootstelling op werk

• Het uitgangspunt is dat de leefomgeving zo snel mogelijk gezonder en veiliger
wordt De luchtkwaliteit wordt zo snel mogelijk verbeterd ongeacht eventuele

onzekerheden Het blijft namelijk een uitdaging om eenduidige

wetenschappelijk conclusies te trekken hier wordt in het overheidshandelen

rekening mee gehouden Kortgezegd levert minder uitstoot en een schonere

leefomgeving altijd gezondheidswinst op

Verdere informatie over monitoring en onderzoeken

Op de website van de provincie Noord Holland staat sinds de zomer van 2021 een

onderzoek naarde leefomgeving en de gezondheid van inwoners in de IJmond

https www noord

holland nl Onderwerpen Gezonde leeforngeving Milieu Prolecten Tata Steel Gez
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ondheid in de Dmond Documenten Overzicht onderzoeken leefomaeving en d
Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

e qezondheid van inwoners in de IJmond pdf

Vrijwel alle hier genoemde onderzoeken monitors komen aan de orde een groot
aantal andere uitgevoerde onderzoeken Het overzicht op de website van de

provincie Noord Holland wordt in de eerste helft van 2022 geactualiseerd met

nieuw opgeleverd onderzoek

Datum

17 november 2021
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESPREKING

Datum

19 november 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 PM

Opgesteld door

5 1 2e Bestuunskem

Aan

Van

S lenW

DGMI milieuproblematiek Tata Steel

Bijrage n

nota
4

Verzamelnota anderhalfuursessie Tata Steel

Aanleiding
De volgende tussenversie van het Plan van aanpakTata Steel is gereed Om het

plan te kunnen afronden zijn een aantal keuzes nodig Voorstellen daarvoor staan

in deze nota Ook zijn de annotaties voor een aantal overleggen toegevoegd

1 Plan van aanpak 0 8

U heeft de Kamer toegezegd uiterlijk 1 december een plan van aanpak te sturen

hoe u samen met de provincie Noord Holland ervoor zorgt dat de bewoners in de

IJmondregio geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen motie Thijssen

Bijgevoegd is de 0 8 versie van dit plan

Wat is er aangepast naar aanleiding van de vorige versie

De vorige versie is afgestemd met de provincie Noord Holland EZK en intern

lenW Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen

Het plan is nu geschreven als een plan van lenW omdat de Provincie Noord

Holland heeft aangegeven geen gezamenlijk plan te willen Wei wordt in de

brief nadrukkelijk de samenwerking met en inzet van de provincie benadrukt

Hierbij spelen inhoudelijke en procedurele redenen

• De provincie wil roizuiver acteren en voorkomen dat men over acties die

bij de provincie liggen verantwoording moet afleggen aan de Tweede

Kamer

• De provincie wil dat lenW in de doelstelling en acties aansluit op de

provinciale en regionale plannen
• De provincie wil een aantal nieuwe acties eerst zelf door GS laten

vaststellen en communiceren aan de Staten

• Daarnaast is er geen tijd om dit plan door GS te loodsen wat een

verplichte stap is in het traject

In het plan zijn de huidige beleidsmatige leaders intern lenW als leidend

beschouwd Dat wil zeggen dat bv lopende evaluates rondom VTH en ZZSj
worden afgewacht en dat er in dit plan nog geen voor de casus Tata mogelijk

nuttige acties worden aangekondigd die daarop vooruit lopen Daardoor

zitten erop lenW terrein weinig nieuwe acties in het plan

ii

In het plan is opgenomen datde uitvoering van de verschillende maatregelen
de leefomgeving voldoende moet verbeteren Er wordt nu niet beschreven
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hoeveel voldoende is cq wat een acceptabel gezondheidsrisico is maardat

onderzocht wordt welke kwalitatieve waarden behaald moeten worden om het

gezondheidsrisico te reduceren Plan is om deze waarden i s m RIVM te

bepalen De redenen hiervoor zijn
• Er is nog geen zicht op de effecten van cumulatie NB dit is bredere

problematiek nietenkel bij Tata

• Er is nog niet volledig zicht op de verschillen tussen emissie en depositie
• Er zijn niet altijd grenswaarden beschikbaar

Datum

19 november 2021

Onze referentie

Bijlage n

4

Aan

S lenw

Van

Progrsmma

milieuproblematiek Tata Steeliv Het plan is gestoeld op een procesaanpak die is beschreven in paragraaf 3 1

Die houdt in dat het Rijk relatief weinig nieuwe acties inzet en vooral leunt op

de acties die bij de provincie lopen en acties die door OD provincie ILT in de

afgelopen maanden zijn ingezet Daarom is de evaluatie essentieel dat is de

enige manier om aan te tonen of er ook voldoende gebeurt Mocht blijken dat

er onvoldoende verbetering optreedt dan kunnen we volgend jaar een forsere

interventie voorstellen Op dat moment zijn er ook verschillende evaluaties

o a VTH stelsel afgerond die daarbij kunnen worden betrokken

V Er is in hoofdstuk 3 van het plan gepoogd om concrete actie te laten zien

zonder te verzanden in operationele details en zonder teveel vooruitte lopen

op zaken die nog moeten worden uitgewerkt

Inhoudelijk staan nog de vofgende afwegingen open

A De doelstelling van het plan is aangepast op verzoek van Noord Holland en

luidt nu Het doe van dit plan van aanpak is om de samenwerking met

verschillende averheden en bestuurslagen in de IJmondregio te verstericen en

waar mogelijk acties en maatregelen te versnellen ter vermindering van de

gezondheidsrisico s in de IJmondregio Hiermee proberen we recht te doen

aan 1 de ambitie van lenW en 2 de verschillende spelers op het bord die al

acties hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren Dit leidt tot een meer ambtelijk

procesmatige uitstraling doelstelling Het alternatief is om terug te keren naar

de oude doelstelling aantoonbaar gezondheidswinst te boeken door

minimalisatie van de uitstoot Dat leidt dan naar verwachting tot discussie

met de provincie omdat zij vinden dat zij hier primair zelf verantwoordelijk
voor zijn

Graag uw voorkeur

B De ondertitel van het rapport In de huidige versie is gekozen voor Plan van

aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende emissie van Tata

Steel Nederland Er kan ook gekozen worden voor Staalindustrie in de

IJmond omdat de vervuiling deels afkomstigi is van Tata Steel en deels van

andere industriele installaties Naar verwachting landt de voorgestelde
ondertitel beter in de omgeving

Graag uw voorkeur

C In plaats van een convenant is nu de volgende tekst opgenomen Het is zaak

dat de in de Roadmap aangekondigde maatregelen de gezondheidsrisico s

in de omgeving daadwerkelijk verminderen Mocht blijken dat dat

onvoldoende het geval is^ dan moeten aanvullende maatregelen worden

getroffen Onderzocht wordt of en op welke manier dit kan worden

afgedwongen Voorstel is om het eerder opgenomen convenant intussen
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ambtelijk met EZK en PNH vender te verkennen en een besluit hierover te

laten aan een volgend kabinet Tegelijkertijd geeft u met deze zin een

duidelijk bestuurlijk signaal af dat er hoe dan ook voldoende verbetering
moet plaatsvinden

Kunt u zich hierin vinden

Datum

L9 november 2021

Onze referentie

Bijlage n

4

Aan

S lenw
D Ten behoeve van het vorige voortgangsoverleg heeft u een inventarisatie van

een drie kansrijke theoretisch juridische mogelijkheden ontvangen die

verwerkt zouden kunnen worden in het PvA In de huidige tekst is dat

aangepast en wordt verwezen naan het Schone Lucht Akkoord SLA de ZZS

evaluatie en de toekomstige mogelijkheden onder de omgevingswet De

redenen hiervoor zijn
De motie vraagt niet expliciet om nieuwe Juridische instrumenten

Er is nog milieuwinst te behalen in de uitvoering van de huidige wet en

regelgeving en reeds ingezette verbetertrajecten En dit kunnen we in een

kamerbrief toelichten en hiermee geven we de uitvoer aan de motie

DICE en O M hebben op dit moment nog inhoudelijke bezwaren bij de

eerder voorgestelde juridische opties Er is meer tijd nodig voor een

goede afweging en uitwerking van de voorstellen

We kunnen de resultaten van o a de ZZS beleidsevaluatie en SLA

voortgangsmeting afwachten Daarmee kunnen we de voorstellen vanuit

het stelsel bezien i p v vanuit een casus

We willen voorkomen datde voorstellen zonder toetsing en afstemming
een eigen leven gaan leiden in de Kamer Dat is met name vervelend als

de voorstellen uiteindelijk niet haalbaar of wenselijk blijken te zijn

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Ondertussen worden de door HBJZ opgeleverde kansrijke mogelijkheden

ambtelijk verder verkend en beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid Dit

staat niet als actie in het plan van aanpak
Kunt u zich hierin vinden

Tot slot

In het plan is nog geen rekening gehouden met de facilitaire aspecten die nodig

zijn om tot uitvoering over te gaan Er is bijvoorbeeld nog geen inventarisatie

uitgevoerd van de benodigde personele capaciteit het budget voor onderzoeken

o a RIVM etc Deze inventarisatie wordt in december januari uitgevoerd Begin

volgend jaar zullen we u over de uitkomsten daarvan informeren

2 Concept Kamerbrief

Ambtelijk is er met EZK overeenstemming om een gezamenlijke en

samenvattende opiegbrief te schrijven Het plan van aanpak kan daaronderals

bijiage worden aangeboden Het voordeel is dat het Kabinet met een mond

spreekt en dat ook EZK zich committeert aan de verbetervoorstellen voor de

omgeving Dat was tot dusver niet altijd het geval

De concept Kamerbrief is bijgevoegd Hierbij geldt dat dit nadrukkelijk een

werkversie is die intern EZK IenW nog niet ambtelijk en ministerieel is afgestemd
Dat gebeurt volgende week De voor lenW relevante onderdelen zijn in deze brief

zwart de EZK onderdelen zijn grijs

Wij vragen specifiek aandacht voor

de vorm samenvattende opiegbrief met bijgevoegd plan van aanpak
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de overall boodschap Het kabinet vindt dat er ptaats is voor zware Industrie

in Nederland mits deze verduurzaamt en schoner wordt Staai maken mag in

Nederland maar de gezondheid van omwonenden mag daar niet onder lijden

Leefomgeving en gezondheid moeten warden meegenomen in alle aspecten

van het dossier rond TSN nu en in de toekomst Er is geen plaats voor TSN in

de IJmond als het bedrijfde gezondheid van omwonenden niet kan

waarborgen Daarom is de overheid in gesprek met het bedrijf over zowei het

terugdringen van C02 emissies als over de leefomgeving en gezondheid van

omwonenden Inzetis behoud van het staalbedrijf voor Nederland met de

innovatie werkgelegenheid investeringen en producten die dat opievert op

een manier die de omgeving en de gezondheid van de omwonenden zo min

mogelijk schade berokkent

De introductie van het PvA Het plan geeft weerhoe de samenwerking
tussen overheden versterkt kan warden en acties en maatregelen ter

vermindering van gezondheidsrisico s versneld kunnen warden

De overige onderdelen die worden uitgelicht in verschillende alinea s de

rolverdeling tussen Rijken provincie de rol van TSN het evalueren van de

Roadmap maatregelen om te bezien of dit tot voldoende effect leidt en het

opnieuw informeren van de Kamer in juni 2022

Datum

19 november 2021

Onze referentle

Bljlage n

4

Aan

S lenw

Van

Programma

milieuproblematiek Tata Steel

3 Tijdslijn tot 1 december

Hieronder treft u tijdslijn tot de aanbieding van de Kamerbrief zie ook ad 4 op 1

december De schuingedrukte grijze gebeurtenissen zijn nog onder voorbehoud

Het gesprek met omwonenden is inmiddels gepland op 30 november Hierbij zijn
ook de provincie en EZK aanwezig Het gesprek vindt plaats met de groep

vertegenwoordigers die in September ook bij uw bezoek aanwezig waren Het

gesprek is bedoeld om de omwonenden op hoofdlijnen te informeren overde

inhoud van de Kamerbrief en het Plan van Aanpak

r
Week 29

november

Week

B november

Week

15 november

Week

22 november

Week

13 december
_

d

L J
}

• [ PnblicatieRIVIvi

ropport imake brannen

• [9 11] Bestuurlijk
overleg met

gemeente Beverwijk

■ [iS n] Stuurgroep
Tata met EZK PNH

■ [ig nJAnderhalfuur
sessie over PvA

• [i g n] Bestuurlijk
voor overleg met PNH

■ [23 11] Publicatie

Roland Berger Rapport
■ [23 n] Provindehuis

overleg TSN Rijk PMH]
• [2i n] Voottgangs
overlegStas

• [30 n] Bijeenkomst
omwonenden

• [i T2] Pubikatie

Kamerbief

•• [i T 2] Ambtelijk
voortgangsgesprek

\TSNmet EZK en PNH J

• [12 1 1]

Voottgangsoverleg
Stas

4 Annotatie Provinciehuisoverleg

Op 23 november vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats met de Provincie de

gemeenten EZK en Tata Steel De agenda voor dit overleg en een annotatie zijn

bijgevoegd

5 Annotatie overleg gedeputeerde Olthof
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Op korte temnijn Cvrijdag 19 november] vindt een vooroverleg voor het

provinciehuisoverleg plaats met de gedeputeerde van de provincie Noord

Holland dhr Olthof Een conceptagenda inclusief annotatie is bijgevoegd

Datum

19 november 2021

Onze referentie

Bi]lage n6 Openstaande punten n a v vorig overleg
4

Aan

S lenw

• Antwoordbrief TSN

Vorig overleg heeft u aangegeven nog te wfillen nadenken over de

antwoordbrief aan TSN

• Juridische opties
Een advies hierover is opgenomen onder punt IH van deze nota

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Bijiagen

Volgnummer Naam Informatie

Plan van aanpak 0 802

I Concept Kamerbrief03

Voorlopige agenda en annotatie

I provinciehuisoverleg

04

Voorlopige agenda en annotatie

overleg dhr Olthof

05
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Terugmelding overleg PNH lenW

19 november 2021 Aanwezig Staatssecretaris lenW SW gedeputeerde provincie Noord Holland

JO ambtelijke ondersteuning

Introductie

SW complimenteert JO met het werk dat is verzet Er is echt veel gebeurd Dat stemt

vreugdevol
JO heeft aan dat er de laatste driekwart jaar enorm veel is gebeurd Hij hoopt dat vast te

houden Het is van belang dat Tata Steel TSN ook nu de vergroeningsplannen zijn

aangekondigd de voortgang erin houdt m b t het terugdringen van de emissie

Overleg TSN overheden

GO vtfil dinsdag richting JO bovengenoemde ook duidelijk maken de voortgang moet erin

blijven
SW geeft aan dat het van belang is dinsdag rolvast te blijven Er ligt met het Roland Berger
onderzoek heel veel nadruk op de lange termijn maar dat mag de korte termijn niet

overschaduwen

JO vraagt of SW dinsdag het genomen geurbesluit kan helpen verdedigen De kans bestaat dat

TSN dinsdag gaat klagen over de daarvoor benodigde investering
SW geeft aan dat hij hier aan de zijde van PNH staat Dit zijn nu eenmaal de wettelijke regels
daar moet TSN zich aan houden SW wrijst erop dat M EZK eerder ook heeft aangegeven dat

het bedrijf moet voldoen aan de vergunningen
JO iwii dinsdag a s heel zuiver maken w\e waarvoor aan de lat staat PNH voor de

vergunningen EZK voor eventuele subsidies

SW vindt het van groot belang dat daarbij geen rolvemnenging ontstaat tussen milieu

normeringen en verduurzaming Er kan geen sprake zijn van een package deal

SW wil dinsdag het belang van monitoring en opvolging van de Roadmap benadrukken

JO geeft aan dat de Roadmap deels afdiwingbaar is via vergunningen maar hij wil TSN ook

houden aan de bovenwettelijke onderdelen Ook hij vindt de monitoring van belang Het moet

voor omwonenden duidelijk worden dat er aantoonbaar verbetering ontstaat niet alleen in

2027 maar juist op de korte termijn Bijvoorbeeld agv de investeringen nav het geurbesluit
SW geeft aan dat we hier een gezamenlijk belang hebben waarbij de TSN niet op blauw ogen

geloven maar het ook echt aantoonbaar beter gaat

Plan van aanpak

JO geeft aan niet voor een convenant te opteren maar wel de bovenwettelijke maatregelen
van de Roadmap met TSN te willen borgen op een andere manier Door de provincie en de

OD NZKG wordt uitgezocht welke vorm hier geschikt voor is

SW sluit zich hierbij aan en wil bovendien niet dat de indruk ontstaat dat we met TSN allemaal

onderhandse afspraken maken

JO heeft aan dat de tekst rondom de Kooksfabriek en de vergunning daarvan nog aanpassing
behoeft zodat duidelijk is dat ILT en OD gezamenlijk optrekken PNH komt met een

tekstvoorstel

JO geeft aan dat uit het plan duidelijk moet blijken dat de evaluatie die plaatsvindt gaat over

de emissies niet over het functioneren van OD of PNH SW beaamt dat dat de bedoeling is

JO geeft aan eind 2022 een nieuw depositieonderzoek te willen uitvoeren SW vraagt of dat

ook eerder kan Ambtelijk PNH stelt voor aan RIVM advies te vragen over het uitvoeren van

het onderzoek omdat dit ook afhankelijk is van bv het jaargetijde SW en JO stemmen

daarmee in

SW geeft aan in het plan en de Kamerbrief de grote acties iets meer eruit te willen lichten

bijvoorbeeld het geurbesluit de pelletfabriek en de ZZS inventarisatie

JO geeft aan dat het lange termijnperspectief de groene staalfabriek ook op een goede
manier in het PvA moet landen Zodat de transitie duidelijk naar voren komt SW vindt wel dat

de aanpak van de huidige milieuproblemen centraal moet staan

JO geeft aan dat veel acties in het PVA bij PNH liggen Hij wil daarvoor ook een toelichting op

het PvA op 1 december aan PS sturen Hij vraagt hiervoor medewerking van lenW SW zegt dit

toe SW geeft aan dat hij ook aan de Kamer zal melden dat het PvA echt een gezamenlijk
maar niet samen ondertekend product is

JO geeft aan dat het bijzonder is dat de samenwerking zo goed verloopt
SW geeft aan dat intern nog gekeken wordt of er nog iets fundamentelers met de wetgeving

gedaan kan worden Maar hij wil de uitkomsten daarvan pas melden als duidelijk is datze ook

waargemaakt kunnen worden
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLISSING

Datum

23 november 2021

Onze referentie
Aan

Van

Staatssecretaris

5 1 2e
Opgesteld door

5 1 26 Bestuurskem

nota
Beslistermijn
24 november 2021

Voortgangsoverleg Tata Steel Nederland op woensdag 24

november 2021 16 45 uur 17 30 uur Uiterlijk bi]
23 november 2021

Bijlage n

1

Aanleiding

Op woensdag 24 november tussen 16 45 en 17 30 uur hebt u een

voortgangsoverleg over de situatie rond Tata Steel Nederland TSN

Op vrijdag 19 november zijn met u eerdere versies besproken van de Kamerbrief

en het plan van aanpak die v66r 1 decernber verstuurd moeten worden We

leggen u met deze nota nieuwe versie van de concept Kamerbrief voor M b t het

plan van aanpak worden momenteel de laatste opmerkingen nog verwerkt van de

diverse specialisten de provincie en EZK Ook uw opmerkingen zijn meegenomen

Na ons gesprek voigt nog een laatste slag waarna de brief en het pian van

aanpak op vrijdag aan u zuiien worden meegegeven ter ondertekening Parailel

leggen we ook een persbericht voor waaraan nu nog gewerkt wordt

Wat te bespreken agenda

1 Terugkoppeling overleggen met provincie TSN en de mogeiijke

consequenties voor het pian van aanpak en vervolg

2 Openstaande vragen die vrijdag 19 november niet aan bod zijn gekomen

a De doelstelling van het plan is aangepast op verzoek van

Noord Hoiiand en iuidt nu Het doel van dit plan van aanpak is

am de samenwerldng met verschiUende overheden en

bestuurslagen in de IJmondregio te versterken en waar mogelijk
acties en maafrege en fe versnellen ter vermindering van de

gezondheidsrisico s in de IJmondregio Hiermee proberen we

recht te doen aan 1 de ambitie van lenW en 2j de verschiUende

spelers op het bord die al acties hebben uitgevoerd of gaan

uitvoeren Dit leidt tot een meer ambteiijk procesmatige

uitstraling doelstelling Het alternatief is om terug te keren naar

de oude doelstelling aantoonbaar gezondheidswinst te boeken

door minimalisade van de uitstoot Dat ieidt dan naar

verwachting tot discussie met de provincie omdat zij vinden dat

zij hier primair zelf verantwoordelijk voor zijn

b De ondertitel van het rapport In de huidige versie is gekozen
voor Pian van aanpak voor het beperken van de
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luchtverontreinigende emissie van Tata Steel Nederland Er kan

ook gekozen worden voor Staalindustrie in de IJmond omdat de

vervuiling deels afkomstig is van Tata Steel en deels van andere

industriele installaties Naar verwachting landt de voorgestelde
ondertitel beter in de omgeving

Datum

23 november 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
23 november 2021

BLjLage n

Signalen van omwonenden richting de bijeenkomst op 30 november in

Wijk aan Zee waarin lenW de omwonenden al aankondigt wat de

strekking wordt van het plan van aanpak

3
3

Aan

Staatssecretaris

Van

Conceptversie van de Kamerbrief4 5 1 2e

a Op uw verzoek hebben wij een eigen Kamerbrief opgesteld los

van EZK

b De opzet van deze Kamerbrief kent veel gelijkenis met het Plan

van aanpak 0ns voorstel is dit zo te houden zodat het plan van

aanpak zelfstandig leesbaar is en blijft
c Qua toonzetting vindt nog overleg plaats met DCO

d Raakviak met brief EZK

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Concept versie Kamerbrief02
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

OPENBAAR TER BESLISSING

Datum

25 november 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 PM
Aan M

Van Programma milieuproblematiek Tata Steel

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

nota Plan van aanpak Tata Steel

Beslistermijn

Z s tn

Uiterlijk bij
29 november 2021

Bijlage n

5

Aanleiding
• De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin S wordt verzocht om

samen met de PNH een plan van aanpak op te stellen voor de

milieuproblematiek rond Tata Steel Nederland TSN

• De motie vraagt de Staatssecretarls van lenW het plan uiterlijk 1 december

toe te sturen Het plan is inmiddels gereed voor vaststelling en aanbieding
aan de Kamer

Geadviseerd besluit

• Voorstel is om in het plan van aanpak een volledig beeld te schetsen aan de

Kamer over de rol van lenW richting TSN Om die reden worden ook de

vergunningen van TSN in het kader van de Waterwet waarvoor u bevoegd

gezag bent genoemd
• De tekst over de watervergunningen is opgenomen in een aparte tekstbox

zodat duidelijk wordt dat het plan van aanpak dat primair gericht is op

verbeteren van de lucht en bodemkwaliteit geen impact heeft op de

werkwijze van RWS rond watervergunningen Daar is de aanpak immers al

relatief streng
• Instemmen met de blauwe passage in het plan van aanpak op pagina X

Deze staat ook hieronder in de toelichting

Toelichting
U bent eerder door RWS en DGWB uitgebreid geinformeerd over de vergunningen
die in het kader van de Waterwet aan TSN zijn en worden afgegeven Het plan
van aanpak bevat een samenvatting van de aanpak en stand van zaken rond de

watervergunningen van TSN

U ontvangt deze nota parallel met het aanbieden van het plan van aanpak aan de

Staatssecretarls De nota aan hem is ter informatie bijgevoegd

Voorgestelde passage in het plan van aanpak
De volgende tekst over watervergunningen is voor de volledigheid opgenomen in

een tekstbox in het plan van aanpak

De minister van lenW is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het

Noordzeekanaal en de Noordzee Rijkswaterstaat treedt namens de minister op

ais bevoegd gezag en is vergunningverlener voor diverse watervergunningen voor
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Wat zeggen we hier concreet

Probeert reeds redelijkerwijs

hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat probeert reeds vergunningen daar waar

redelijkerwijs kan aan de onderkant van de Best Beschikbare Technieken rangeZOU verwijzen GOk naar

te geven Voor Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS geldt bovendien dat de contir\eiere kamerbrieven

inspanningsverplichting om de iozingen naarnui te brengen via de vergunningeY^^^^Q^Q^ juideliik is dat

dit eer Hjd gaat duren

Rijkswaterstaat ziet erop toe dat Tata Steei de watervergunningen naleeft en En wat bedoelen we met

Datum

25 november 2021

controieert ookop de iozingen via monsternames bet inspecteren van nsta at claarbij WOrdt bezien Waar
en inspecties vanuit de iucht

is dat van afhankelijk
En TSN Is dus geheelIn bet kader van de Deita aanpak waterkwaiiteit warden aile

wateriozingsvergunningen van Rijkswaterstaat de komende jaren doorgeiicbt afgerond in dit kader als ik

Daarbij wordt bezien of deze voor bet beleid voor ZZS en of opkomende stofferipQX goed begrijp
moeten worden geactualiseerd Op dit moment zijn de vergunningen van 10

werkeenheden van Tata Steei bezien en waar nodig berzien

Bijiagen

Volgnummer Naam Informatie

1 Plan van aanpak tekstversie opgemaakte als ad 13 ter info

bijgevoegd

2 I Bijiagen plan van aanpak

3 I Kamerbrief inzake PvA

Kamerbrief EZK inzake

verduurzaming TSN

4

5 Bijiage Kamerbrief EZK

6 Antwoordbrief TSN

Brief TSN aan S7

8 Brief PNH aan S

9 Antwoordbrief S aan PNH

IQ Brief OD NZKG aan ILT

Antwoordbrief lenW aan OD

NZKG

11

12 Ter info nota aan S lenW

13 Ter info PvA in tekstversie

14 Ter info nota aan M EZK
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Datum

25 november 2021

Onze referentie

Uiterlijk bij

29 november 2021

Bijlage n

5

Aan

S

Van

Programma

milieuproblematiekTata Steel
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Directoraat Generaaf

Milieu en Internationaal

Directie Omgevingsveiligheid
en MllleurlsICQ s

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

www riJksoverheid nl

Contactpersoon

agenda
5 1 2e

T 070 5 1 2e

H 31 0 6 5 1 2e

5 1 2s @minienw nl

Datum

25 november 2021Overleg milieuproblematiek Tata Steel

30 november 2021

Betreft

Vergaderdatum

17 15 18 45

Webex

Omwonenden belanghebbenden
5 l 2e

Vergadertijd

Vergaderplasts

5 1 2s

5 1 2s

Deelnemers

5 1 2s

en of 5 1 2s 5 1 2s5 1 2s

5 1 2s

Ministerie van lenW

5 1 2s

Provincie Noord Holland

Ministerie van EZK

Omgevingsdienst NZKG

Gemeente Beverwijk

Gespreksleider

en 5 1 2s5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

lenW5 1 2s

Bespreekpunten

1 Introductie kennismaking en agenda

2 Plan van aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende emissie van

Tata Steel Nederland

a Doelstelling
b Aanpak en werkwijze iwat gaat lenW doen en wat doen andere

partijen
c Tijdspad
d Acties vergunningen Roadmap monitoring nationale regelgeving

EU regelgeving onderzoek milieueffecten zie 3b en communicatie

Omwonenden hebben o a aangegeven in gesprek te willen over de tijdiijn het

perspectief en de maatregefen om de gezondheid te borgen Wat kan er wel Wat

is de bijdrage en inzet van het ministerie wat betreft objectieve metingen Hoe

zorgt het ministerie ervoor dat zij een maximale inspanning levert Wat is er

precies voor nodig om een noodwet in het ieven te roepen

3 Verduurzaming Tatasteel
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a Roland Berger onderzoek

b Onafhankelijk onderzoek naar milieueffecten lenW

c Vervolgacties overheden

d Tijdspad

Directoraat Generaal

Milieu en Internationaal

DIrectle Omgevingsvelligheld

en Hilieurisico s

Datum

25 november 2021Omwonenden geven aan graag in gesprek te willen over de concrete plannen om

bij te dragen aan een maximale versnelling van DRI en sluiting cokesZfabriek en

hoogoven s

4 Overige punten
a BAP waarden

b Finandele compensatie

Omwonenden geven aan in gesprek te willen over de BAP waarden van de

Kooksfabrieken en over de termijn die Tata krijgt om de uitstoot te verminderen

Omwonenden willen In gesprek over Unanciele compensatie
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

OPENBAAR TER BESLISSING

Datum

25 november 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 321625
Aan

Goed werk van afiefeetrokkenenVan

Zie aantal opmerkingen en vragen bij de stukken

^HiVoor mijn beeld welke stukken sturen we allemaal mee naar de

no iGi aag maandag even overleg over dommunicatie en ook hoe we omgaan

met informeren stadhouders rondom naar TKL sturen van het plan En hoe

we gelijktijdige verzending borgen met zowel brief Olthof aan PS als brief

minister EZK mb t waterstofroute
j i 021

Bijlage n

5

Aanleiding
Kinderen in de IJmondregio lopen een verhoogd gezondheidsrisico door de

aanwezigheid van stofdepositie Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu RIVM dat is verschenen in September 2021 Dit

leidt tot zorgen bij de inwoners van de IJmond De Rijksoverheid de provinde en

de gemeenten begrijpen die zorgen Om dit probieem op te lossen moeten de

emissies van schadelijke stoffen die onder andere worden uitgestoten door Tata

Steei Nederiand omiaag

De provincie Noord Hoiiand PNH en de IJmondgemeenten hebben het ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat lenW gevraagd te heipen bij dit probieem

bijgevoegd De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG heeft het

RIVM verzocht om aanvuiiende normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS af

te ieiden waarmee de risico s voor de voiksgezondheid beter ingeschat kunnen

worden bijgevoegd Tensiotte heeft de Tweede Kamer u verzocht om samen

met de PNH een pian van aanpak op te steiien zodat de bewoners in de IJmond-

regio geen onacceptabei gezondheidsrisico meer iopen
^

Daarnaast heeft u begin oktober een brief ontvangen van Tata Steei Nederiand

TSN over de minimalisatie van door TSN uitgestoten ZZS en de uitvoering en

mogelijke versnelling van de maatregelen in het kader van de Roadmap Pius

bijgevoegd

Geadviseerd besluit

1 Instemmen met het pian van aanpak
2 Instemmen met het informeren van de Kamer hierover middeis bijgaande

brief

3 Instemmen met het mede ondertekenen van de Kamerbrief van M EZK

4 Het beantwoorden van de brief van TSN via bijgevoegde antwoordbrief

5 Akkoord om onderzoek RIVM depositie voor een deel tot max 50 vanuit

het Rijk te financieren

Ad 1 Plan van aanpak
Naar aanieiding van de debatten over de Toekomst van Tata Steei en de

daaruit voigende modes en acties is met u besproken een Plan van Aanpak te

^ Motie Thijsen Kamerstuk 32813 nr 827
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maken en tweewekelijks de voortgang te bespreken Hieronder worden de

belangrijkste beleidsmatige afwegingen uit het plan samengevat

Datum

25 november 2021

Onze referentie

Uiterlijk bij

29 november 2021
Doelstelling
De problemen moeten snel door TSN worden opgelost Het plan beschrijft hoe het

lenW daar samen met PNH de OD NZKG en de betrokken IJmond gemeenten
een bijdrage aan levert

Bijlage n

5

Aan

S

Er wordt in het plan niet beschreven hoeveel voldoende is cq wat een acceptabel

gezondheidsrisico is maar dat onderzocht wordt welke kwalitatieve waarden

behaald moeten worden om het gezondheidsrisico te reduceren Plan is om deze

waarden i s m RIVM te bepalen De redenen hiervoor zijn
• Er is nog geen zicht op de effecten van cumulatie NB dit is bredere

problematiek niet enkel bij Tata

• Er is nog niet volledig zicht op de verschillen tussen emissie en depositie
• Er zijn niet aitijd grenswaarden beschikbaar

Van

Programma

milieuproblematiekTata Steel

Rollen en verantwoordelijkheden
Het plan is gestoeld op een werkwijze die is beschreven in hoofdstuk 3 van het

plan Die houdt in dat het Rijk zich richt op de acties rond Europese wetgeving
en verder leunt op de acties die bij de provincie lopen en acties die door OD

NZKG PNH en ILT in de afgelopen maanden zijn ingezet Deze aanpak leidt naar

verwachting het snelst tot concreet resultaat Daarom is de evaluatie essentieel

dat is de enige manier om aan te tonen of er ook voldoende gebeurt Mocht

blijken dat er onvoldoende verbetering optreedt dan kan volgend jaar worden

bijgestuurd waar nodig Op dat moment zijn er ook verschillende evaluates o a

VTH stelsel afgerond die daarbij kunnen worden betrokken

Monitoring
Om te kunnen vaststellen of de gezondheidsrisico s in de IJmondregio afnemen

zijn goede metingen en een goed monitoringsprogramma essentieel U heeft

mondeling aangegeven hier groot belang aan te hechten Op dit moment vinden

al veel metingen plaats Een overzicht is als bijiage bij het plan van aanpak

gevoegd Voorstel is om voor in het plan van aanpak voor de Kamer een aantal

aanvullende acties in te zetten Deze zijn opgenomen in het plan van aanpak

Door PNH is inmiddels advies opgevraagd bij RIVM over herhaling van het

stofdepositieonderzoek RIVM adviseert

het onderzoek vijf keer te herhalen in mei juni 2022 oktober november

2022 januari 2023 mei juni 2023 en oktober november 2023 Op deze

manier kan een trendanalyse worden uitgevoerd waardoor echt vastgesteld
kan worden of er een verbetering is of niet

Verder wil men in januari meten want in die maand is er traditioneel het

meeste overlast van stoffen o a door droge lucht

De eerste meting is in mei omdat dit de eerste mogelijkheid is om te starten

i v m voorbereiding onderzoek uitvoeren aanbestedingen bevragen
bewoners

Er wordt daarnaast nog twee keer in oktober november gemeten zodat een

goede vergelijking mogelijk is met het vorige onderzoek waarbij in dezelfde

periode werd gemeten
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Datum

25 november 2021De kosten bedragen ca €1 8 min excl BTW ca €350 000 per onderzoek

Onze referentie

PNH heeft ambtelijk aangegeven geen budget voor het volledige onderzoek te

hebben U heeft eerder aangegeven een financiele bijdrage te willen leveren In

de komende maanden zal hiervoor ambtelijk een voorstel met PNH worden

uitgewerkt De eerste inzet is dat lenW een onderzoek vergoed Overigens blijft
het opdrachtgeverschap vanzelfeprekend bij de provincie Noord Holland liggen

Graag uw akkoord om op basis van de onderhandelingen maximaal 50

te vergoeden

Uiterlijk biJ

29 november 2021

Bijlage n

5

Aan

S

Van

Programma

milieuproblematiekTata SteelPNH legt om financiele redenen komende dinsdag bij GS een besluit voor om

minimaal een keer het onderzoek te herhalen Het lukt niet om in korte tijd het

hele benodigde bedrag voor besluitvorming vrij te maken In het plan is aldus

opgenomen

Ten eerste is het voornemen om het stofdepositie onderzoek te herhalen

vergelijkbaar met het door het RIVM uitgevoerde stofdepositie onderzoek

gepubiiceerd September 2021 Op deze manier kan onder andere worden

nota Dit mita weinig uitgebreid gegeven ook advies rivm dat we

ppvolgenvan IlKUdcJI

Samenhang met andere dossiers

Wij adviseren te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat de opvolging van de

aanbevelingen op korte termijn de opiossing gaat bieden voor de problematiek
rond Tata Steel duurt nog lang en ook niet alles met alles te verbinden Beter

is het om te melden dat Tata een belangrijke casus is en dat u leerpunten hieruit

meeneemt in bijvoorbeeld het traject rond het vervolg van de Commissie Van

Aartsen In het plan van aanpak is dit aldus verwerkt

Roadmap bestuurlijk verankeren

In de afgelopen maand zijn verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijk
verankeren van de resultaten van de Roadmap t besproken Voorstel is om deze

ambtelijk met EZK en PNH verder te verkennen In het plan is een zin

opgenomen dat mocht blijken dat de maatregelen en acties uit de Roadmap tot

onvoldoende resultaat leidt er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen
en dat u onderzoekt op welke manier dit kan worden gerealiseerd

Onafhankelijk onderzoek n a v Waterstofroute

Eind november is een haalbaarheidsstudie gepubiiceerd van adviesbureau Roland

Berger naar klimaatneutrale paden voorTSN bijgevoegd Op basis van deze

plannen zal lenW in samenspraak met PNH een onafhankelijk onderzoek laten

uitvoeren naar de effecten van de in de haalbaarheidsstudie gekozen
waterstofroute op milieu en gezondheid Hiermee wordt invulling gegeven aan de

motie Hagen Boucke^ Als eerste stap wordt bezien of voldoende informatie

beschikbaar is om op een goede manier het onafhankelijk onderzoek uit te

kunnen uitvoeren of dat nadere uitwerking van de plannen voor de realisatie van

daarvoor benodigde installaties door Tata Steel nodig is Met uw brief aan TSN ad

3 vraagt u TSN om de benodigde onderliggende gegevens met u te delen Zodra

^ Kamerstuk 28089 nr 192
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deze gegevens beschikbaar zijn kan het onderzoek starten Dit is aldus

opgenomen in het plan van aanpak

Datum

25 november 2021

Onze referentie

Juridische analyse aspecten
De anaiyse of de nationals regelgeving verder moet worden aangescherpt is nog

Diet afgerond Het voorstel is om hiervoor de resultaten van o a de ZZS

beleidsevaluatie en SLA voortgangsmeting af te wachten Ook is er nog

miiieuwinst te behalen in de uitvoering van de huidige wet en regelgeving en

reeds ingezette verbetertrajecten Dit is toegelicht in het plan van aanpak

Uiterlijk bij

29 november 2021

Bijlage n

5

Aan

S

Van

Programma

milieuproblematiekTata Steel

Watervergunningen
Voorstel is om in het plan van aanpak een volledig beeld te schetsen richting de

Kamer over de rol van lenW Daardoor worden ook de vergunningen van TSN in

het kader van de Waterwet waarvoor de Minister bevoegd gezag is genoemd De

Minister ontvangt een separate beslisnota KENMERK om hiermee in te stemmen

Afstemming

Wij hebben het plan van aanpak in nauwe samenwerking met de provincie Noord

Holland opgesteld Daarnaast hebben de IJmondgemeenten ILT en de OD NZKG

meegelezen op het plan

Communicatie

Wij hebben een afepraak gepland op 30 november a s met een

vertegenwoordiging van de omwonenden om de hoofdkeuzes van het plan van

aanpak toe te lichten In September heeft u zelf contact gehad met een deel van

deze omwonenden

Wij stemmen het plan conform uw wens niet af met TSN U kunt TSN informeren

middels bijgevoegde antwoordbrief zie Ad 3 en TSN zal daarover ambtelijk
worden geinformeerd Daarnaast heeft u zelf contact gehad met TSN in

bestuurlijke overleggen op 15 September en 23 november

Ad 2 Concept Kamerbrieven

U heeft in de gesprekken aangegeven een aparte Kamerbrief op te willen stellen

voor het plan van aanpak Het plan van aanpak kan daaronder als bijiage worden

aangeboden U verstuurt de brief mede namens M EZK Het voordeel is dat het

Kabinet met een mond spreekt

Het voorstel voor de Kamerbrief is bijgevoegd De opzet van deze Kamerbrief

kent veel gelijkenis met het plan van aanpak zodat zowel de brief als het plan

zelfstandig leesbaar zijn

EZK heeft stuurt de Kamerbrief van M EZK aan de Kamer over het verduurzamen

van TSN mede namens u naar de TK De brief van EZK is bijgevoegd

Ad 3 Antwoordbrief aan Tata Steel Nederland

Bijgaand bijiage 3 treft u de voorgestelde antwoordbrief aan Tata Steel

Nederland naar aanleiding van hun brief van 4 oktober bijiage overde

Roadmap Plus en de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen ZZS

In de voorgestelde brief

• Reageert u positief op de aangekondigde versnelling van maatregelen
• Geeft u aan te hechten aan concreet resultaat
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Geeft u aan dat u parallel daaraan uitzoekt welke onderdelen van de

RoadmapH omgezet kunnen worden in juridisch afrekenbare doelen

Geeft u aan dat u een second opinion uitvoert op de waterstofroute verzoekt

u TSN de daarvoor benodigde uitwerking snel te starten en vraagt u de

gegevens te delen ten behoeve van het onderzoek

Geeft u aan dat u hoopt op medewerking van Tata Steel bij het snel realiseren

van de verbeteringen

Datum

25 november 2021

Onze referentie

Uiterlijk biJ

29 november 2021

Bijlage n

5

Aan

S

Van

Programma

milieuproblematiekTata Steel
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Bijiagen Datum

25 november 2021

Onze referentie

Voignummer InformatieNaam

Uiterlijk bij

29 november 20211 Plan van aanpak Opgemaakte versie

Tekstversie als ad 13 ter info

bijgevoegd
Bijlage n

5

Aan

2 Bijiagen plan van aanpak s

Van

Programma

milieuproblematiekTata Steel

3 Kamerbrief inzake PvA

4 Kamerbrief EZK inzake

verduurzaming TSN

5 Bijiage Kamerbrief EZK

6 Antwoordbrief TSN

7 Brief TSN aan S

8 Brief PNH aan S

9 Antwoordbrief S aan PNH

10 Brief OD NZKG aan ILT

Antwoordbrief lenW aan OD

NZKG

11

12 Ter info nota aan M lenW

13 Ter info PvA in tekstversie

14 Ter info nota aan M EZK
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

OPENBAAR TER BESLI55ING

Datuin

25 november 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 321625
Aan

Van

Staatssecretaris

DGMI OenM

Opgesteld door

5 1 26

nota Plan van aanpak Tata Steel

Beslistermijn
Z s m

Uiterlijk bi]
29 november 2021

Bijlage n

s

Aanleiding
Kinderen in de IJmondregio lopen een verhoogd gezondheidsrisico door de

aanwezigheid van stofdepositie Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu RIVM dat is verschenen in September 2021 Dit

leidt tot zorgen bij de inwoners van de IJmond De Rijksoverheid de provincie en

de gemeenten begrijpen die zorgen Om dit probleem op te lossen moeten de

emissies van schadelijke stoffen die onder andere worden uitgestoten door Tata

Steel Nederland omiaag

De provincie Noord Holland PNH^ en de IJmondgemeenten hebben het ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat lenW gevraagd te helpen bij dit probleem

bijgevoegd De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG heeft het

RIVM verzocht om aanvullende normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS af

te leiden waarmee de risico s voorde volksgezondheid beter ingeschat kunnen

worden bijgevoegd Tenslotte heeft de Tweede Kamer u verzocht om samen met

de PNH een plan van aanpak op te stellen zodat de bewoners in de IJmond regio

geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopenl

Daarnaast heeft u begin oktobereen brief ontvangen van Tata Steel Nederland

TSN overde minimalisatie van doorTSN uitgestoten ZZS en de uitvoering en

mogelijke versnelling van de maatregelen in het kader van de Roadmap Plus

bijgevoegd

Geadviseerd besluit

1 Instemmen met het plan van aanpak
2 Instemmen met het informeren van de Kamer hierover middels bijgaande

brief

3 Instemmen met het mede ondertekenen van de Kamerbrief van M EZK

4 Het beantwoorden van de brief van TSN via bijgevoegde antwoordbrief

5 Akkoord om onderzoek RIVM depositie voor een deel tot max 50 vanuit

het Rijk te financieren

Ad 1 Plan van aanpak
Naar aanleiding van de debatten over de Toekomst van Tata Steel en de

daaruit volgende moties en acties is met u besproken een Plan van Aanpak te

‘ Motie Thijsen Kamerstuk 32813 nr 827
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maken en tweewekelijks de voortgang te bespreken Hieronder worden de

belangrijkste beleidsmatige afwegingen uit het plan samengevat

Datum

25 november 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
29 november 2021

Doelstelling
De problemen moeten snel doorTSN worden opgelost Het plan beschrijft hoe het

lenW daar samen met PNH de OD NZKG en de betrokken IJmond gemeenten

een bijdrage aan levert

BLjLage n

5

Aan

S

Er wordt in het plan niet beschreven hoeveel Voldoende is cq wat een acceptabel

gezondheidshsico is maar dat onderzocht wordt welke kwalitatieve waarden

behaald moeten worden om het gezondheidsrisico te reduceren Plan is om deze

waarden i s m RIVM te bepalen De redenen hiervoor zijn
• Er is nog geen zicht op de effecten van cumulatie NB dit is bredere

problematiek nietenkel bij Tata

• Er is nog niet volledig zicht op de verschillen tussen emissie en depositie
• Er zijn niet altijd grenswaarden beschikbaar

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Roller en verantwoordelijkheden
Het plan is gestoeld op een werkwijze die is beschreven in hoofdstuk 3 van het

plan Die houdt in dat het Rijk zich richt op de acties rond Europese wetgeving
en verder leunt op de acties die bij de provincie lopen en acties die door OD

NZKG PNH en ILT in de afgelopen maanden zijn ingezet Deze aanpak leidt naar

verwachting het snelst tot concreet resultaat Daarom is de evaluatie essentieel

dat is de enige manier om aan te tonen of er ook voldoende gebeurt Mocht

blijken dat er onvoldoende verbetering optreedt dan kan volgend jaar worden

bijgestuurd waar nodig Op dat moment zijn er ook verschillende evaluaties o a

VTH stelsel afgerond die daarbij kunnen worden betrokken

Monitoring
Om te kunnen vaststellen of de gezondheidsrisico s in de IJmondregio afnemen

zijn goede metingen en een goed monitoringsprogramma essentieel U heeft

mondeling aangegeven hier groot belang aan te hechten Op dit moment vinden

al veel metingen plaats Een overzicht is als bijiage bij het plan van aanpak

gevoegd Voorstel is om voor in het plan van aanpak voor de Kamer een aantal

aanvullende acties in te zetten Deze zijn opgenomen in het plan van aanpak

Door PNH is inmiddels advies opgevraagd bij RIVM over herhaling van het

stofdepositieonderzoek RIVM adviseert

• het onderzoek vijf keer te herhalen in mei juni 2022 oktober november

2022 januari 2023 mei juni 2023 en oktober november 2023 Op deze

manier kan een trendanalyse worden uitgevoerd waardoor echt vastgesteld
kan worden of er een verbetering is of niet

• Verder wil men in januari meten want in die maand is er traditioneel het

meeste overlast van stoffen o a door droge lucht

• De eerste meting is in mei omdat dit de eerste mogelijkheid is om te starten

i v m voorbereiding onderzoek uitvoeren aanbestedingen bevragen
bewoners

• Er wordt daarnaast nog twee keer in oktober november gemeten zodat een

goede vergelijking mogelijk is met het vorige onderzoek waarbij in dezelfde

periode werd gemeten

OPENBAAR Pagins 2 van 2

293596 0213



De kosten bedragen ca €1 8 min excl BTW ca €350 000 per onderzoek Datum

25 november 2021

PNH heeft ambtelijk aangegeven geen budget voor het volledige onderzoek te

hebben U heeft eerder aangegeven een financiele bijdrage te iwillen leveren In

de komende maanden zal hiervoor ambtelijk een voorstel met PNH vworden

uitgeviferkt De eerste inzet is dat lenW een onderzoek vergoed Overigens blijft
het opdrachtgeverschap vanzelfsprekend bij de provincie Noord Holland liggen

Graag uw akkoord om op basis van de onderhandelingen maximaal 50

te vergoeden

Onze referentie

Uiterlijk bij
29 november 2021

BLjLage n

5

Aan

S

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

PNH legt om financiele redenen komende dinsdag bij GS een besluit voor om

minimaal een keer het onderzoek te herhalen Het lukt niet om in korte tijd het

hele benodigde bedrag voor besluitvomning vrij te maken In het plan is aid us

opgenomen

Ten eerste is het voornemen om het stofdepositie onderzoek te herhalen

vergelijkbaar met het door het RIVM uitgevoerde stofdepositie onderzoek

gepubliceerd September 2021 Op deze manier kan onder andere worden

onderzocht of de hoeveelheid lood en PAK in de depositiemonsters afneemt Naar

verwachting zijn de uitkomsten van het dit herhaaionderzoek in de tweede helft

van 2022 beschikbaar

Samenhang met andere dossiers

Wij adviseren te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat de opvolging van de

aanbevelingen op korte termijn de opiossing gaat bieden voorde problematiek
rond Tata Steel [duurt nog lang en ook niet alles met alles te verbinden Beter

is het om te melden dat Tata een belangrijke casus is en dat u leerpunten hieruit

meeneemt in bijvoorbeeld het traject rond het vervolg van de Commissie Van

Aartsen In het plan van aanpak is dit aldus verwerkt

Roadmap bestuurlijk verankeren

In de afgelopen maand zijn verschillende mogelijkheden voor het bestuurlijk
verankeren van de resultaten van de Roadmap besproken Voorstel is om deze

ambtelijk met EZK en PNHj vender te verkennen In het plan is een zin

opgenomen dat mocht blijken dat de maatregelen en acties uit de Roadmap tot

onvoldoende resultaat leidt er aanvullende maatregelen moeten vworden getroffen
en dat u onderzoekt op v^elke manier dit kan wforden gerealiseerd

Onafhankeiijk onderzoek n a v Waterstofroute

Bind november is een haalbaarheidsstudie gepubliceerd van adviesbureau

5 1 2e naar klimaatneutrale paden voor TSN bijgevoegd Op basis van deze

plannen zal lenW in samenspraak met PNH een onafhankeiijk onderzoek laten

uitvoeren naar de effecten van de in de haalbaarheidsstudie gekozen
wraterstofroute op milieu en gezondheid Hiermee wordt invulling gegeven aan de

motie Hagen Boucke^ Als eerste stap wordt bezien of voldoende informatie

beschikbaar is om op een goede manier het onafhankeiijk onderzoek uit te

kunnen uitvoeren of dat nadere uitwerking van de plannen voor de realisatie van

daarvoor benodigde installaties door Tata Steel nodig is Met uw brief aan TSN ad

3 vraagt u TSN om de benodigde onderliggende gegevens met u te delen Zodra

deze gegevens beschikbaar zijn kan het onderzoek starten Dit is aldus

opgenomen in het plan van aanpak

5 l 2e

Kamerstuk 28089 nr 192
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Juridische analyse aspecten

De analyse of de Rationale regelgeving vender moet worden aangescherpt is nog

niet afgerond Het voonstel is om hiervoor de resultaten van o a de ZZS

beleidsevaluatie en SLA voortgangsmeting af te wfachten Ook is er nog

milieuv inst te behalen in de uitvoering van de huidige wet en regelgeving en

reeds ingezette verbetertrajecten Dit is toegelicht in het plan van aanpak

Datum

25 november 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
29 november 2021

BLjLage n

5

Watervergunningen
Voorstel is om in het plan van aanpak een volledig beeld te schetsen richting de

Kamer over de rol van lenW Daardoor wforden ook de vergunningen van TSN in

het kader van de Watemet v^aarvoor de Minister bevoegd gezag is genoemd De

Minister ontvangt een separate beslisnota KENMERK om hiermee in te stemmen

Aan

S

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Afstemming

Wij hebben het plan van aanpak in nauiwe samenvi erking met de provincie Noord

Holland opgesteld Daarnaast hebben de IJmondgemeenten ILT en de OD NZKG

meegelezen op het plan

Communicatie

Wij hebben een afspraak gepland op 30 november a s met een

vertegenwoordiging van de omwonenden om de hoofdkeuzes van het plan van

aanpak toe te lichten In September heeft u zelf contact gehad met een deel van

deze omwonenden

Wij stemmen het plan conform uw wens niet af met TSN U kunt TSN informeren

middels bijgevoegde antwoordbrief zie Ad 3 en TSN zal daarover ambtelijk
worden geinformeerd Daarnaast heeft u zelf contact gehad met TSN in

bestuurlijke overleggen op 15 September en 23 november

Ad 2 Concept Kamerbrieven

U heeft in de gesprekken aangegeven een aparte Kamerbrief op te willen stellen

voor het plan van aanpak Het plan van aanpak kan daaronder als bijiage worden

aangeboden U verstuurt de brief mede namens M EZK Het voordeel is dat het

Kabinet met een mond spreekt

Het voorstel voor de Kamerbrief is bijgevoegd De opzet van deze Kamerbrief

Kent veel gelijkenis met het plan van aanpak zodat zowel de brief als het plan

zelfstandig leesbaarzijn

EZK heeft stuurt de Kamerbrief van M EZK aan de Kamer over het verduurzamen

van TSN mede namens u naar de TK De brief van EZK is bijgevoegd

Ad 3 Antwoordbrief aan Tata Steel Nederland

Bijgaand bijiage 3 treft u de voorgestelde antwoordbrief aan Tata Steel

Nederland naar aanleiding van hun brief van 4 oktober bijiage over de

Roadmap Plus en de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen ZZS

In de voorgestelde brief

• Reageert u positief op de aangekondigde versnelling van maatregelen
• Geeft u aan te hechten aan concreet resultaat

• Geeft u aan dat u parallel daaraan uitzoekt welke onderdelen van de

Roadmap omgezet kunnen worden in juridisch afrekenbare doelen
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Geeft u aan dat u een second opinion uitvoert op de watenstofroute verzoekt

u TSN de daarvoor benodigde uitwerking snel te starten en vraagt u de

gegevens te delen ten behoeve van het onderzoek

Geeft u aan dat u hoopt op medewerking van Tata Steel bij het snel realiseren

van de verbeteringen

Datum

25 november 2021

Onze referentie

4

Uiterlijk bij
29 november 2021

BLjLage n

5

Aan

S

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel
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Datum

25 november 2021

Bijiagen Onze referentie

uiterlijk bi]
29 november 2021Voignummer InformatieNaam

BLjLage n

Plan van aanpak Opgemaakte versie

Tekstversie als ad 13 ter info

bijgevoegd

1
5

Aan

S

Van

Program m a

milieuproblematiek Tata Steel

Bijiagen plan van aanpak2

Kamerbrief inzake PvA3

Kamerbrief EZK inzake

verduurzaming TSN

4

Bijiage Kamerbrief EZK5

Antv oord brief TSN6

Brief TSN aan S7

Brief PNH aan S8

Antiwoordbrief S aan PNH9

Brief OD NZKG aan ILT10

Antiwoordbrief lenW aan OD

NZKG

11

Ter info nota aan M lenW12

Ter info PvA in tekstversie13

14 Ter info nota aan M EZK
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H Dorpsraad Wiik aan Zee
Wiewaakt wint

Commentaar Dorpsraad Wijk aan Zee op Plan van Aanpak zoais op i

december 2021 neergelegd door staatssecretaris Van Weijenberg I en W

1 Emissies van schadelijke stoffen zo snel mogelijk omiaag

Klinkt goed maar dit voornemen is door zijn vaagheid nietszeggend Hoever moeten de

emissies omiaag

Zo laag als het bedrijf het betaalbaar acht

Zo laag als het bedrijf het haalbaar acht gezien de staat van de installaties

Of indien van toepassing zo laag als de Europese staalbedrijven vastgesteld hebben als de

BBT En dan is de vraag nog de onderkant het midden de bovenkant van de tabel

Zo laag als technologisch haalbaar is in de staalindustrie

Zo laag als nodig is opdat bewoners geen onacceptabel gezondheidsrisico meer lopen

Zo laag als nodig is om de WHO norm voor gezonde lucht in de regio te halen

WiJ stellen vast dat daar waar het Plan van Aanpak concreet wordt de doelen varleren

Soms is het BBT over een paar Jaar vaak is het watTata haalbaar acht Roadmap Plus

Wij stellen voor over de hele linie de WHO norm voor gezonde lucht als doel te nemen Dat

is de wetenschappelijk vastgestelde norm om het doel gezonde lucht te halen Itt de vage

omschrijving van de staatssecretaris als geen onacceptabel gezondheidsrisico Dat is

namelijk voor iedereen anders Voor Zeer Zorgwekkende Stoffen waarvoor geen WHO norm

is vastgesteld wordt in overleg met RIVM de waarde bepaald

Zo snel mogelijk is eveneens te vaag

Om effectief te zijn moeten de doelen

een concrete vervaldatum hebben

duidelijk zijn over de evaluatie van de resultaten Door wie Waar En hoe Ook

tussentijdse evaluatie

verbonden worden aan een niet marchandeerbare sanctie die hard en zonder mitsen en

Secretariaat Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

p a Neeitje Snijdershof 46 1949 BS Wijk aan Zee

www wiikaanzee org Inschiiivina KvK onder nummer 41223684
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Dorpsraad

Wie waakt wint

\

maren geeffectueerd wordt als het doel niet gehaald is

Geen van de doelen geciteerd in het Plan van Aanpak voldoet hier aan

Daarnaast heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied OD NZKG2

HetRIVM verzocht om aanvutlende normen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS afte
leiden waarmee de risico s voor de volksgezondheid beter ingeschat kunnen warden

Wij juichen dit toe Het is dringend noodzakelijk dat het RIVM normen bepaalt voor ZZS

waarvoor geen WHO norm bestaat Wij merken wel op dat uwformulering ons te

vrijblijvend klinkt Risico s beter inschatten en minimalisering zijn een ding Maar het gaat

natuurlijk vooral om actualisering van de vergunningen hiermee ZZS zijn hoe dan ook

schadelijkvoordegezondheid en in een dichtbevoikt land als Nederland is ergeen

ontsnappen aan We weten dat stapeling waarmee wij in de IJmond te maken hebben de

problemen verergert

Bovendien kampt de IJmond al met aanzienlijke uitstoot van schadelijke fijnstof uit het

buitenland zoals het RIVM rapport van januari 2022 laat zien Wij hechten eraan dit punt

expliciet te noemen omdat Tata Steel daar regelmatig op wijst teneinde het eigen aandeel te

relativeren Doel De bewoners gerust te stellen Wij blijven ver binnen het Maximaal

Toelaatbare Risiconiveau Het zet niet ingevoerden op het foute been Het Maximaal

Toelaatbare Risiconiveau gaat immers over het totaal aan schadelijke uitstoot uit alle

bronnen waaraan de omgeving wordt blootgesteld De schadelijke uitstoot uit het

buitenland is een min of meer vast gegeven Het maakt dat er in de IJmond nog minder

ruimte is voor de uitstoot van Tata Steel of andere lokale bronnen Daar vragen wij ook uw

aandacht voor inclusief in de communicatie

Aanscherpen van de vergunningen3

Dit is een begrip waarmee veel geschermd wordt door de toezichthouder Het klinkt goed

maar is een praatje voor de vaak Een vergunning deugt of hi] deugt niet Als hij niet

specifiek is deugt hij niet Als hij niet op tijd geactualiseerd is deugt hij ook niet Als er geen

gedegen en dus deskundig en onafhankelijk onderzoek door de OD aan vooraf gegaan is

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee
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deugt hij evenmin We wijzen u in dit licht op recente uitspraken van de rechter Harsco en

uitbreiding warmbandwalserij Tata Steel Als een vergunning niet deugt moet er een

nieuwe vergunning komen Zie hiervoor vender onze brief

Als de overheid goede en doelgerichte eisen wil stellen in het vergunningenbeleid begin
dan met het laaghangend fruit Dat zijn de nieuwe vergunningen Wij stellen vast dat de

ODNZKG daarin het gebaande pad blijft volgen Tata Steel krijgt de ruimte die het bedrijf

nodig acht

Vb vergunning uitbreiding warmbandwalserij Het onderzoek naar ZZS blijkt onvolledig Het

onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving wordt geschrapt En hoewel de

geluidsoverlast voor omwonenden toeneemt wordt er geen geluiddemper verplicht gesteld

Tata Steel vindt het te duur en de OD besluit het aan te kijken TerwiJI de OD in de

rechtbanktoegeeft dat een onderzoek later vrijwel onmogelijk is omdat er nu al teveel herrie

is En dan te bedenken dat de kostprijsverhoging bij toepassing van de dure filter een tiental

eurocenten kost bij een huidige marktprijs van warmgewalst export staal van € 1 000 per

ton

De rechter heeft de vergunning inmiddels nietig verklaard

Versnelling Roadmap Plus op initiatief van Tata Steel zelf}4

We hechten eraan de cijfers in een kaderte zetten De Roadmap Plus is een investering

die het bedrijf doet Uitgaande van een afschrijving over vijftien jaar gebruikelijk bij grote

installaties betreft Roadmap Plus een investering van 0 3 procent van de omzet van het

bedrijf De bakker op de hoek is meer kwijt van zijn omzet aan zijn afzuiginstallatie
Tata Steel wN maximaal 300 miljoen euro investeren over drie jaar Degrootste

investering ongeveer de helft betreft een filter voor de pelletfabriek die anders

binnenkort verplicht zou worden

Wij wijzen u erop dat Tata Steel fijnstof de grote sluipmoordenaar in de IJmond

slechts met dertig procent denkt te kunnen reduceren Het bedrijf presenteert de geplande

reductie van grof stof en fijnstof meestal opgeteld Grof stof is evenwel een veel geringer

gezondheidsrisico dan fijnstof en ultrafijnstof zoals uit het RIVM rapport ook blijkt

De referentiewaarde voor de te behalen doelen is bijna overal het Electronisch

Milieujaarverslag 2019 van Tata Steel Daarin staan de opgaves waarvan het RIVM nu heeft

vastgesteld dat zij niet corresponderen met de werkelijke uitstoot vanaf het Tata terrein

Voor metalen tot vijftig keer te weinig Voor PAK tot duizend keer te weinig Daarmee is de

basis onder de Roadmap Plus heel smal geworden mogelijk zelfs weggeslagen Als het doel

tenminste was de werkelijke uitstoot aanzienlijk te verminderen We rekenen u voor 70
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uitstoot verminderen van een vijftigste deel van de totale uitstoot geeft zo een v\ erkelijke

verlaging van de totale uitstoot van niet meer dan 1 4

5 Verankeren van de maatregelen uit Roadmap Plus

Dat vinden wij een goed ding Wij merken opnieuw op dat sancties bij falen belangrijk zijn

voor tempo en welslagen voor voornemens Stel dus grenzen aan de vergunning in

overeenstemming met Tata s eigen doelstelling qua verminderde uitstoot en op de

tijdschaal waaraan het zichzelf verplichtte

Twee geurmoatregelen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ODNZKG6

Tata Steel krijgt tien jaar om de boel op orde te krijgen in de vage termen diewij kritiseren

en voor minder dan de helft van het productievolume Dit vinden wij absoluut

onacceptabel De stank is bij wijien ondrageiijk Komt ook goed geisoieerde woningen

binnen veroorzaakt hoofdpijn en misselijkheid

Ook onacceptabel het aantal klachten als maatstaf voor succes te nemen Het is logisch dat

een OD reageert op klachten uit de omgeving Maar om het succes van een maatregel te

meten aan de afname van klachten geeft geen pas Daarmee zadel je bewoners op met een

klaagplicht Immers niet geklaagd betekent geen probleem Ook Tata gebruikt klachten als

KPI Maar er zijn veel redenen waarom de klachtenstroom soms afneemt stellen wij vast

Motivatie is weg bewoners zijn moedeloos klagen is gedoe men wil geen OD er die je de

les gaat lezen Wilt u dan dat mensen hier werkloos worden aan de deur of telefoon

Klachtenmelder was uitde lucht of functioneert met problemen Of endit komt veel voor

de klager verhuist om gezondheidsreden
Uit recent onderzoek van IPSOS Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond

december 2021 bleekdat de helft van de inwoners klachten nooit of alleen soms meldt De

reden is dat men geen vertrouwen heeft dat er iets wordt gedaan met de klacht

En overigens dat de meeste klachten van bewoners over geur stank gaan is logisch Geur

merkje Fijnstof pas na vele jaren aisje luchtwegproblemen krijgt Vandaar

sluipmoordenaar

7 Monitoren en meten

Metingen om afname te constateren Er wordt bekeken ofde huidige
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monitoringsinstrumenten moeten warden uitgebreid

Het valt ons op dat u monitoring met name in relatie noemt tot het bewijzen

resultaten van uw plan van aanpak Er is dringend efficiente maar vooral ook effectieve

monitoring over de hele linie nodig Wij stellen vast zie onze bijgevoegde verklaring nav het

RIVM rapport dat Tata Steel een chemisch bedrijf zelf niet wil weten wat het aan

schadelijks uitstoot over de omgeving Dat ziet het bedrijf niet als zijn maatschappelijke

verantwoordelijkheid De standaard antwoorden van de CEO als wij hem daarmee

confronteren zijn Wij houden ons aan de vergunning En Wij weten niets van gezondheid
Daar gaat de GGD over Met een uitzondering als Tata Steel zich denkt te kunnen vrijpleiten
of vooruitgang kan aantonen komen eropeens wel infosheets en cijfers die gedeeld worden

met de omgeving

van

Helaas is ook de toezichthouder niet geinteresseerd Exemplarisch wat ons betreft was de

affaire rond chroom chroom6 in een afvalberg waarbij de toezichthouder alles deed om

maar geen diepgravend letterlijk en figuurlijk onderzoek te hoeven doen

We vermoeden dat de interesse bij de toezichthouder gering is omdat de consequentie zou

kunnen zijn dat er ingegrepen moet worden Dat kost geld mankracht levert conflicten en

misschien ook gezichtsverlies op en onwenselijke kritiek Bovendien signaleren wij ook bij de

toezichthouder de vaste overtuiging dat de staalfabriek de ruimte moet hebben want de

banen De staalfabriek hoort bij de IJmond

De Dorpsraad heeft hetfalen van de monitoring meermalen vergeefs aangekaart bij

Provincie en OD Een grote brand werd niet opgemerkt in het meetnet van de overheid De

uitstoot van de gevaarlijke cokesfabriek 2 de giffabriek wordt onvoldoende geregistreerd

Wij hopen dat het RIVM onderzoek van deze maand waaruit duidelijk blijkt dat de overheid

tot nog toe geen idee had van de werkelijke omvang van de uitstoot van hetTata terrein hier

acuut verandering in gaat brengen

8 Europese emissienormen

De komende Jaren worden enkele relevante Europese richtlijnen en andere wetgevende

documenten aangepast Dit biedt een kans voor het ontwikkelen van ambitieus Europees

beleid dat ook in de Umondregio effect heeft

Dit is prachtig maar het neemt niet weg dat de Nederlandse overheid ook zonder de EU

paal en perk kan stellen aan de vervuMing op haar grondgebied Zij kan strengere eisen

stellen dan de staalindustrie in Europees verband heeft afgesproken met een verwijzing naar

de penibele gezondheidssituatie Uitzonderingen zijn namelijk mogelijk In het verleden
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heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van deze bepaling maar uitsluitend om Tata Steel

meer in plaats van minder ruimte te geven Het argument van level playing field Tata

wordt benadeeld door strengere eisen is niet aan de orde Tata Steel heeft in IJmuiden

bovendien een locatievoordeel van circa 50 dollar per ton staal

Nationale regelgeving9

Bekeken of nationale regelgeving een rol kan spelen in het verder verbeteren van de kwaliteit

van de leefomgeving Hierbij wordt onder

gebruik gemaakt van de evaluatie van het ZZS beleid inclusief wet en regelgeving en de

evaluatie van het VTH stelsel

Tata Steel is in de IJmond veruit het grootste bedrijf Dit heeft twee belangrijke negatieve

consequenties als het gaat om Vergunningverlening Toezicht en Handhaving ledereen uit

deze sector kent prive mensen die bij Tata werken of gewerkt hebben Het bemoeilijkt het

toezicht en de confrontatie met het bedrijf Ten tweede Tata Steel heeft geen concurrenten

in de regio Het maakt in zijn eentje de dienst uit Dit in tegenstellingtot de Rijnmond waar

bedrijven elkaar nauwlettend in de gaten houden en daardoor scherp houden

Wij zijn daarom voor landelijk toezicht op Tata Steel Of voor toezicht door de regio

Rijnmond

10 Onderzoek effecten waterstofroute

Dat lijkt ons zeer wenselijk Zoals het RIVM al opmerkte in een eerder onderzoek mogelijk

zijnde nadelige effecten inclusief voor gezondheid voor de omgeving groot In het Berger

rapport de haalbaarheidsstudie in opdracht van Tata FNV wordt toegegeven dat men

slechts gedeeltelijk de schadelijke uitstoot heeft weergegeven omdat nog niet van alle

fabrieksinstallaties de uitstoot bekend is

11 Communicatie

De dialoog aangaan met omwonenden en belanghebbenden is van groot belong De

betrokken overheden willen goed bereikbaar zijn in gesprek zijn en blijven met omwonenden

en hen goed informeren over de stappen die genomen warden

Bereikbaar zijn in gesprek blijven en informeren dat waarderen wij zeer Dat bewindslieden
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en ambtenaren zelf poolshoogte komen nemen zien wij ook als zeer positief

Een waarschuwing is op zijn plaats ons probleem is al decennia lang geluid stank en stof De

zieken en doden zijn onze buren vrienden of familieleden Het paternalisms van we leggen

het nog eens goed uit verhoogt slechts de frustratie over de lankmoedige overheid die

nimmer een streep heeft getrokken Wij willen concrete resultaten binnen afzienbare tijd

deadlines onafhankelijke metingen en sancties Let op sancties waarvoor de CEO van het

bedrijf zegt alle begrip te hebben

En natuurlijk willen wij ook graag antwoord op onze vragen Wij leverden bij het Ministerie

van Economische Zaken voor een overieg vragen in Deze bleven zonder antwoord op een

overleg een week later Wij denken dat dit relevante vragen zijn en voegen ze daarom bij

onze brief

12 Evaluatie van effecten

Het Plan van Aanpak noemt de mogelijkheid van het meewegen van cumulatie bij emissie

van ZZS in de vergunningverlening Dit is ons inziens van imminent belang Het RIVM rapport

laat dit ook zien

Wij willen u en het parlement daarnaast een suggestie doen stel het Niet in Betekenende

Mate NIBM principe tijdelijk buiten werking zoals dat ook is gedaan voor regio s met Q

koorts bijvoorbeeld Het voorzorgbeginsel wordt in de IJmond met iedere uitbreiding van

activiteit van Tata Steel verkracht

Langetermijn verduurzaming

Het kabinet vindt dater in Nederland nu en in de toekomst plaats is voorzware industrie

mits deze verduurzaannt ^^
De milieu en gezondheidssituatie rond Tata Steel Nederland is

dan ook niet los te zien van de transitie die Tata Steel Nederland de komendejaren inzet

richting staalproductie met gebruikmaking van waterstof en groene stroom

Wij begrijpen het enthousiasme over een staalindustrie die met waterstof werkt en de

nieuwe horizon heel goed We hebben evenwel een ander oud en hardnekkig probleem dat

giftige uitstoot betreft Er heerst in Den Haag de overtuiging dat vergroening van Tata

automatisch het probleem van ongezonde uitstoot opiost Het gaat hand in hand
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Dat betwijfelen wij ten zeerste Niet in de laatste plaats omdat haalbaarheid chronogram

en zelfs scenario punten van heftige discussie zijn We laten de staalmarkt dertig procent

overcapaciteit wereldwijd nog even buiten beschouwing

Daarnaast is er ook een principekwestie Mensen worden ziek en gaan dood door of mede

door schadelijke uitstoot van een fabriek Dat moet urgent en doeltreffend aangepakt

worden Er is geen tijd om acht of tien jaar te wachten Een schone veilige en gezonde

leefomgeving is een recht waar een overheid voor moet staan Een bedrij f steunen en

faciliteren is een politieke keuze Pal staan voor de gezondheid van bewoners en omgeving

is geen keuze dat is een plicht van de overheid verankerd in de wet En u dient actief te zijn

bij het vervullen van deze zorgplicht Dat is niet tegen het bedrijf het sterkt het bedrijf juist

voor de toekomst Was dit decennia eerdergebeurd dan stond Tata IJmuiden er nu

glanzend voor
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A]gTdiEll£]I^TtKERNTEAM TATA STEEL t op 2 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 5 1 2e

Motie Thijssen is

voldaan
5 1 2e

5 1 26 en

moment afronden 2 deposltle onderzoeken Er zljn 3 aanvullende actles

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

Vraag is of wij al gaan voorbereiden om tegenvallende resultaten uit depositie onderzoeken

Vraag is hoe wij het beste kunnen aanhaken blj de opzet van een RCR PCR [Rljks of Provlnclale

Cobrdinatie Regeling ivm vergunningentraject TSN naar DRI

5 1 2eRondje langs de actielijn
houdens

gaan rondje langs alle actielijntrekkers om intern plan van aanpak te maken tot2 12 2021 24 12
5 1 26

Voorbereiden CD Op 15 december liggen de stukken van 1 december voor in procedurevergadering TK waarschljnlijk
CD na de Kenst in januari Obv Hoofddossier CD 9 September

2 12 2021 Start na 15 125 1 2e

Kerstvakanties graag doorgeven aan 5 1 2eVakantieplanning leden

Kernteam

Allen18 11 2021 1 12

5 1 2e
Onduidelijkheid wegnemen bij OD over mate van IBT dat ILT momenteel toepast NB IBT van ILT is

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

18 11 2021 IBT 1 12

5 1 26Media analyse Het tweewekelijkse media overzicht graag op de woensdag venspreiden zodat het op de agenda kan

worden meegenomen Graag verlengen tot aankomende commissie debat

18 11 2021 31 1 2022

5 1 20
Deze factsheet Is opgesteld met huln van 5 1 2e 5 1 2e en 5 1 2e Allen graag opmerklngen en

suggesties doorgeven aan 5 1 20 5 1 20en 5 1 2e bekijken samen de relatie met het

communicatle en partlclpatieplan mbt de beschrijvTng van rollen en bevoegdheden van de overige
stakeholders 5 1 2e rondt deze af tbv mogelijk CD

4 11 2021 Factsheet rollen en

bevoegdheden

24 12

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

De vraag aan alien om nog ontbrekende nota s rapporten en gebeurtenlssen toe te voegen of door

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

4 11 2021 24 125 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

structuurzal binnenkort worden aangepast

25 10 2021 24 125 1 2e

Plan van Aanpak intern 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 2e en 5 1 2e doen een laatste slag op het interne PVA

4 10 2021 I 24 12
5 1 26

Fiche Tata Steel beleidsrijke
begroting’

i 5 1 20 checkt stand van zaken

Ficnes ale EZk heeft ingebracht worden opgevraagd In werkgroep
Fiches zijn geWOBt en worden dus openbaar

Blijft nog even

staan

31 5 2021
5 1 26

1
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Deelactles per actielljn

Datum actie op Onderwerp
de lijst

TrekkerCs Stand van zaken Deadline

Actielljn 1

Aanscherpen huidige vergunning

Motie v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren NB staat

in Delphi op naam

ILT JK

5 1 2e maar past het beste bij actielljn 1

Actielijn 2

Volgen versnelling RoadmapH

Motie Thijsen cs omzetten roadmap plus in juridisch afrekenbare doelen NB staat op
sn 5 1 2e

ILT JK

naam 5 1 2e

Actielijn 3

Monitoring en meten uitstoot

Motie Grinwis cs overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma NB

staat op naam

OenM WvL

5 1 2e

Actielijn 4

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

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

Actielijn 6

Onafhankelijke toets gezondheid

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

DLCE MvZ

5 1 26

Actielijn 7

Communicatie

DCO DeB

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

Tata om lx per maand te overleggen

uitgevoerd18 10 2021

5 1 2e

5 1 2evar

5 1 2eBeantwoording vragen5 1 2e

5 1 2e

Afstemmen over beantwoording vragen 5 1 2e tussen uitgevoerd18 11 2021
5 1 2e

5 1 2e18 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 lamens ILT aanslulten Er voIgt
nog een verslag

uitgevoerd

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 2e

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 2e

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

uitgevoerd6 9 2021 I
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 optles niet per direct allemaal gedragen
Op verzoek van Stas is nu document met 2 3 voorkeunsopties in de maak

Vraag 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

uitgevoerd5 1 2e

3
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zover zijn dat er al gerichte keuzes zijn gemaakt

Input TK brlef en PVA

actlelijn 4

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

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 5 1 2e

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

Input TK brief en PVA

actlelijn 1

ILT stemt met PNH teksten af 5 i 2e stemt af met 5 1 2e Het is nog schakelen met PNH over

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

ultgevoerd4 11 2021 5 1 2e

5 1 2e 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

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 vervangt 5 1 2e strakke agenda maken houden

6 1 2e eelt ILT nota aan Stas ter Info

Ultgevoerd25 10 2021

6 1 2e

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

ultgevoerd25 10 2021 5 1 2e

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

Actualisatle Mia Vamll lijst 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 wijzigingen wordt elk jaar op 31 12 door de Staatssecretaris vastgesteld

4 10 2021 Loopt
Ander dossier

Staalbouwakkoord vanuit

Bouwen met Staal ^

verzoek aan RWS om deel te

nemen

Naar analogle van Betonakkoord Vroegtljdig meedenken Is goed plan 5 j 2e eeft zaken mee 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 in 5 1 26 naken 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 I 5 1 2e

met 5 1 26 PN H afgestemd

uitgevoerd6 9 2021
5 1 2e

4
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Allen

Datum 5 1 2e

5 1 2e

Optles aandragen vooruitle In oktober bij 5 1 2e

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

uitgevoerd30 8 2021

bulten verzoek

5 1 2eWerkgroep Doorlopend9 6 2021

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

5
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Overzicht overleggen Tata Steel Netherlands TSN irt gezondheld en Milieu

Versie 1 9 12 2021

f
OmwonendenlenW

intern

EZK Provincie en

Gemeenten

Tata

Steel

[voorzitters 8
Iverenigingen
lAd hoc gesprekken

Bestuurlijk overleg met TSN
Ad hoc

Stas

Staf Stas DGMl

lx per 2 weken BO regio IJmond

1 Uitnodiging

i^lx per 2 maanden

DG

Directeur Hoogambtelijk overleg met TSN

lx per maand

jVoorzitters 8

Iverenigingen
lAd hoc gesprekken

Stuurgroep TSN
lx per 2 maanden

MT

I

Ambtelijke

stuurgroep
lx per maand

jOmgevingsberaad
jin oprichting door PNH

ambtelijk Werkgroep TSN

lx per 2 weken

Kernteam Tata

lx per week

Loket OD

dagelijks

DB Tata

2x per week
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EXTERN organogram Bestuurlijk omgevingsoverleg
Tata Steel Netherlands TSN irt gezondheid en Milieu

Versie 1 19 10 2021

Bewoners organisatie Bestuurlijk overleg Tata SN

irt gezondheid en milieu

Data bestuurlijke

afstemming Tata SN

Bestuurlijke correspondentie
Tata SN irt gezondheid en milieu

21 juni Stas PNH bewoners

6 sept Stas EZK PNH

bewoners

Omgevingsberaad deelname

lenW

nieuwe data

14 april 2021 brief PNH aan lenW

12 mei brief PNH aan PS

26 aug brief lenW aan PNH

2 sept brief PNH aan lenW

14 sept brief ILT aan ODNZKG

27 sept brief ODNZKG aan ILT

27 sept brief lenW aan EU

30 sept brief TSN aan ODNZKG

4 okt brief TSN aan lenW

okt brief lenW aan PNH

14 sept PNH Stas

15 sept Tata Stas EZK PNH

nieuwe data

VWS

Steven van Weyenberg dem Staatssecretaris lenW vz

Stef Blok dem Minister EZK

Jeroen Olthof gedeputeerde provincie Noord Holland
5 1 2e

5 1 2e

„

TSN5 1 26

lenW dgMI 5 l 2e

I
Toezicht ODNZKG ILT Stuurgroep Tata SN

o a gezondheid en milieu

directeurenoverleg

Data directeuren

overleg Tata SN
data

maandelijks data 21 okt

18 nov 16 declenW I 5 1 26 5 1 26 5 1 26

► EZK vzj

provincie Noord Holland

Ilmond gemeenten
TSN

ILT

ODNZKG

Onderzoek RIVM OvV

TNO GGD
Openbare rapporten rond Tata

SN irt gezondheid en milieu

►

data

I 2019 Roadmap 2030 Tata

Nov 2020 Programmaplan PNH

Nov 2020 Programmaplan ODNZKG

10 jan 2021 rapport RIVM

depositieonderzoek IJmond

14 mei Roadmap plus 2025 Tata M

€300

17 18 nov dec Roland Berger over

gezondheidseffecten H2 spoor

nov dec jan RIVM bron onderzoek

April 2022 OvV onderzoek fabrieken ZZS

Werkgroep Tata SN

o a gezondheid en milieu

uitvoerend overleg

Data uitvoerend

overleg Tata SN

Projectorganisatie lenW

mbt Tata SN

irt gezondheid en milieu

team Tata tweewekelijks data 3 nov

16 nov 1 dec 13 declenW 5 1 26 5 i 2e

^ EZK vz

provincie Noord Holland

IJmond gemeenten
TSN

ILT

ODNZKG

5 1 26 lenW DGMI

Tata SN

lenW DGMI

5 1 26

5 1 26

DLCE 5 1 26
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Bestuurlijke afstemming intern lenW mbt Tata SN

irt gezondheid en milieu

Data bestuurlijke
afstemming staf Stas

INTERN organogram Programmaorganisatie lenW

mbt Tata Steel Netherlands TSN irt gezondheid en Milieu

Versie 1 19 10 2021

I

Steven van Weyenberg dem Staatssecretaris lenW vz

^ Staf Stas pa DBO DCO HBJZ

^ 5 l 2e lenW dgMI
5 1 26

5 1 26

24 sept 16 00 16 45 uur

6 okt 15 15 16 uur

28 okt 12 45 13 30 uur

10 nov 10 30 11 15 uur

24 nov 16 45 17 30 uur

9 dec 14 45 15 30 uur

akkoord rondzendmap dossiers TK 5 1 26

5 1 26

JenW DGMI

I lenW DGMI DLCE

of 5 1 26I

en ofI

en ofI

5 1 26

5 1 2e

Tata SN5 1 26
Ambteiijke stuurgroep intern lenW mbt Tata SN

irt gezondheid en milieu

data 23 sept 21 okt 18 nov 16 dec tussentijdse note s brieven

voorbereiding externe bezoeken

2 wekelijks overleg staf Stas

voortgang acties 7 actielijnen
5 1 2e

lenW DGMI dir OenM vz of 5 i 2e

lenW DGMI dir DLCE

lenW DGMI

lenW DGMI ■■5 1 26

lenW ILT

Actielijnen team Tata

met trekkers binnen lenW

Projectorganisatie intern lenW mbt Tata SN

irt gezondheid en milieu team Tata

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26I 5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

lenW DGMI 5 1 26 Tata SN vz

actielijn 4 7

Aanscherpen huidige

vergunning ILT JK

Volgen versnelling

Roadmap I ILT JK

Monitoring en meten

uitstoot OenM WvL

Aanscherpen EU normen

DLCE ED

Nieuwe mogelijkheden
instrumenten HBJZ LM

Onafhankelijke toets

gezondheid DLCE MvZ

Communicatie DCO DeB

1
5 1 26

lenW DCO

lenW ASA

lenW DP

5 1 26

5 1 26

5 1 26lenW HBJZ
lenW DGMI DLCE

lenW ILT netwerken actielijn 1 2 3

lenW ILT netwerken actielijn 1 2 3

lenW HBJZ milieu actielijn 2 5

lenW HBJZ milieu actielijn 2 5

lenW HBJZ milieu

lenW DGMI DLCE actielijn 3

DLCE lenW DGMI DLCE actielijn 3

flenW DGMI DLCE actielijn 4

lenW DGMI DLCE actielijn 5

lenW DGMI DLCE actielijn 6

lenW DGMI DLCE actielijn 6

lenW DGMI DLCE

lenW DGMI OenM actielijn 1 7

lenW DGMI OenM actielijn 3

TenW DGMI OenM actielijn 5

ienW DGMI OenM actielijn 7

lenW DGMI OenM

lenW DCO actielijn 7

lenw DCO actielijn 7

5 1 26

2

35 1 26

5 1 26Tata SNlenW DGMI f

lenW DGMI DLCE 5 l 2e

5 1 26

45 1 26

5 1 26

TK brief l actieplan
vooi bereiding commissiedebatten

beantwoording kamervragen

55 1 26

S 1 26

5 1 26 6

5 1 26

75 1 26

5 1 26inter bestuurlijk departementaal overleg
met trekkers binnen lenW

5 1 26

5 1 26

I 5 1 26

5 1 26
in DGWB DGMO NMP

2 EZK

3 VWS

4 PNH

5 ODNZKG

5 1 26

5 1 26

5 1 26

lenW ASA

fTpoW nPI

5 1 26 lenW DGMI 5 1 26 OenM

lenW DGMI 5 1 26 DLCE5 1 26
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Contacten Tweede Kamer

mbtTata Steel Netherlands TSN irt gezondheid en Milieu

Versie 1 13 10 2021

Overzicht contactmomenteri Tweede Kamer

mbtTata SN irt gezondheid en milieu

Overzicht moties Tweede Kamer

mbtTata SIM irt gezondheid en milieu

juni brief EZK IenW over C02

17 juni beantwoording kamervragen Beckerman

17 juni beantwoording kamervragen Van Esch

1 juli commissiedebat

31 aug beantwoording kamervragen Leijten
7 sept beantwoording kamervragen Leijten
9 sept commissiedebat

16 sept 2 minuten debat

5 okt brief over actie EU

Aangenomen

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

Mode Thijsen cs omzetten roadmap plus in juridisch afrekenbare doelen

Mode v d Lee cs maximaal ruimte benutten om strengere normen in te voeren

Mode Boucke cs juridische instrumenten om de kwaliteitvan de leefomgeving te verbeteren

Mode Grinwis cs cumulatie bij emissie zzs voortaan meewegen bij vergunningverlening
Mode Grinwis cs overleggen over hetvormgeven van een monitoringsprogramma
Mode Hagen en Boucke over de gevolgen van de gezondheid van scenario s

1 dec brief met actieplan Aangehouden

Mode Van Raan en Van Esch over het monitoren van de uitstoot van de kooks 2 fabriek

Mode Van Raan en Van Esch over depositie onderzoek RIVM kwartaal 4 2022
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Outline TK brief en actieplan
mbtTata Steel Netherlands TSN irt gezondheid en Milieu

Versie 1 19 10 2021

Plaatje werkt noS niet voor mij
Tekstelementen Tweede Kamer brief actieplan
mbtTata SN irt gezondheid en milieu

Inleiding
schets maatschappelijke problematiek
verwijzing naar eerdere debatten en moties

2050

nul emissie CO2

Draagvlak
doel handelingsperspectief DGMI

rollen en bevoegdheden lenW en andere partners
betrokkenheid omwonenden TSN interbestuurlijk

EZK

Klimaatakkoord

Tata route Direct Reduced Iron DRI

gas H2
Korte termijn gezondheid en milieu

Roadmap plus Tata versnelling
Acties PNH OD

Lopende en onderzoeken RIVM OvV Roland Berger
Acties lenW aanscherpen huidige vergunning volgen

versnelling Roadmap t monitoring en meten uitstoot

aanscherpen EU normen nieuwe mogelijkheden
instrumenten onafhankelijke toets gezondheid

CO2 r

Tata Roadmap 2030 en

Roadmap plus 2025

lenW

Schone luchtakkoord

Fijnstof stikstof

2030 ■

50 gezondheidswinst
Lange termijn

planning vergroening EZK

Lange termijn perspectief lenW op gezondheid lenW en enige

opiossingsrichtingen effectiviteit stelsel OD s ILT

transparent monitoren Afstemmen DGMI

r

Richtlijn Industriele Emissies

Zeer zorgwekkend stofFen ZZS

Andere bedrijven met ZZS r
r

r

rVolgende contactmomenten TK

informeren rond uitkomen lopende onderzoeken

1® resultaten meten en monitoren
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Schets juridisch kader lenW

mbtTata Steel Netherlands TSN irt gezondheid en Milieu

Versie 1 21 10 2021

EU kaderlenW

Richtlijn Industriele

emissies RIE

Richtlijn Luchtkwaliteit

Diverse andere richtlijnen voor

bijv afval en lozingen

Milieu

1
Wet Milieubeheer

Activiteitenbesluit

ILT IBT ILT Wabo VTH

Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht

Vergunningverlening
toezicht hand having

Interbestuurlijk Toezicht

obv Wet revitalisering

generiek toezicht

Onderscheidt algemene regels
voor verschillende type

inrichtingen bedrijven

Type A lichtste inrichting

bevoegd gezag gemeente

Type B

Type C zwaarste inrichting

bijv Tata Algemene regels

bijv luchtkwaliteit art 2 5

Vergunning

Bevoegd gezag PNH niet

gemeente B W PNH heeft

rol gemandateerd aan OD

Vergunning
Toezicht

ILT heeft obv Wabo een

adviestaak voor het bevoegd

gezag bij het afgeven van een

omgevingsvergunning

VTH stelsel komt voort uit

Wabo en is in 2017 verder

uitgewerkt in het Besluit

Omgevingsrecht Bor en in de

ministeriele regeling

omgevingsrecht Mor Het

VTH regelt het toezicht op

algemene regels betreffende

milieu maar ook lucht water

bodem en geluid

Van Rijk op Provincie en

van Provincie op Gemeente

Van Rijk op Provincie kent IBT

6 stappen op de

interventieladder zwaarste

stap is in de plaats stelling

Het bevoegd gezag is verplicht

bij afgifte van een nieuwe of

gewijzigde milieu vergunning
advies te vragen bij de ILT

NB ILT heeft niet eerder stap
6 in de plaatst stelling

uitgevoerd NB in omgevingswet VTH ook

expliciet voor gezondheid

Type C IPPC allerzwaarste

type bijv Tata regelt ook

BBT best beschikbare

technieken bij
maatwerkvoorschrift

Inrichting

Een bedrijf met milieu

gevolgen bijv Tata

NB bevoegd gezag kan

afwijken aanvullen vergunning
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Weergave rollen en bevoegdheden van bij TSN betrokken overheden

Uit Programma Tata Steel 2020 2050 PNH
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Figuur Randstedelijke Rekenkamer Rollen van overheden en overheidsorganisaties bij

vergunningverleningr toezicht houden en handhaving bij Tata Steel en Harsco

A[TTTTlini []]|]

HfBlIflHinniH Provincie Noord Holland
■ t»I

1 IBT

2 Onderzoek

r ^
Ministene van Intrastructuur

en Waterstaat

Inspectie Leetomgeving en

Transport

F
f Gedepvleerd®

S aiten

♦

Horizortale verantwoordingProvincHte

3 Adviesk BEVOEGD J

Opdracht mardaat
Vergunningvedening

Advies

■rife
Tala Sleel

Q
Toezicht houden

Omgevingsdienst
Noorzeekanaalgebied

Harsco

Handhaven
AcMes

\

meen te

Velsen

^ J

r
Gemeente

Beverwijk

Gemeente

Heemskerk

f

It tOpdrachtymandaatOpdracht mandaat Advies Advies

GGD KennemerlandOrngevingsdienst IJmond
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Te beantwoorden onderzoeksvragen 1 2

• Welke en hoeveel vergunningen ziin

verleend Onder welke voorwaarclen
Welke vergunningen worden wanneer

vernieuwo Waar zit ruimte om de

vergunningen aan te scherpen
• Welke EU richtlijnen normen zijn van

toepassing en welke ruimte bieden die om

stronger te normeren Kunnen we de EU

regelgeving zelf aanscherpen
• Welk juridisch kader is van toepassing
• Hoe ziet de governance eruit

• Welke plannen heeft Tata Hoe zeker zijn
die Kunnen we ze afdwingen Wat is de

impact op de gezondheid

• Casus Tata
• Wat is het probleem en hoe ernstig is het

• Wat zijn de verschillende opiossingen
• Wat zijn de businesscases voor de

verschillende opiossingen sluiten

versnellen aanscherpen etc

• Hoe doet het buitenland dit casus Arcelor

Gent NB mogelijk ook grenseffecten
Zeeuws Vlaanoeren

• Welke wensen en eisen heeft de omgeving
En specifiek voor het Rijk

• Hoe is de omgeving georganiseerd
• Welke onderzoeken zijn er uitgevoerd en

welke volgen nog
• Welke metingen worden er allemaal verricht

en voor wie zijn die toegankelijk
• Welke aanbevelingen heeft ILT tot nu toe

gedaan

293498 0223



Te beantwoorden onderzoeksvragen 2 2

• Precendent
• Welke bedrijven clusters kennen

nog meer problemen
• Hoe verlopen de metingen daar

« Hoe is bet contact met de

omgeving
• Hoe functioneert bet VTH stelsel

OD s voldoende slagkracbt Werkt

bet interbestuurlijk toezicbt Is

aanscberping nodig
• Zijn onze algemene normen

aanvaardbaar

293498 0223



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

TER BESLISSING

Datum

10 december 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021

Opgesteld door

5 1 2e Bestuorskem

Aan

Van

S lenW

DGMI OenM

nota
Beslistermijn
zsm

Beantwoording Kamervragen leden Erkens en De Groot

beiden WD overde haalbaarheidsstudie

Klimaatneutrale paden TSN IJmuiden van Roland Berger

Uiterlijk bi]
14 december 2021

Bijlage n

2

Aanleiding

Op 29 november 2021 hebben de leden Erkens en De Groot beiden WDJ

schriftelijke vragen^ gesteld over de haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden
TSN IJmuiden van Roland Berger De vragen zijn gericht aan S EZK en worden

mede namens u beantivoord

Advies

Akkoord gaan met de beantwoording van de Kamervragen doorS EZK mede

namens u

Toelichting
De beantwoording van de vragen voIgt de inhoudelijke lijn van de brief die de

minister van EZK mede namens u op 1 december naar de Kamer heeft gestuurd^
waarin uitleg gegeven wordt over de toekomst van Tata Steel Nederland

In de beantwoording van de Kamervragen zijn de meest relevante passages

blauw gearceend

Bijiagen

Voignummer Naam Informatie

Beantwoording Kamervragen1

^ Kamerstuk 2021Z21851
^ Kamerstuk 2021Z22144

Pagins L van 1

293426 0224



From

Required Attendees

5 1 2s

5 1 2s uuu

5 1 2s DGMI

5 1 26 BSK

5 1 26

DGMI5 1 2s

5 1 265 1 26 5 1 2sDGWB DGMI

DGMI

DGMI

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2sDGMI DGMI5 1 2s 5 1 2s DGMI

5 1 2sILT

HBJZ

DBG r

DGMI 5 1 2s

5 1 2s

ILT

DGMI 5 1 2s

DGMI 5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

I 5 1 265 1 2s 5 1 2s

DGWB

Location

importance

Subject Tweewekelijks overleg Tatasteel breed

Start Date Time Thur 12 16 2021 1 00 00 PM

End Date Time Thur 12 16 2021 2 00 00 PM

Proarammaplan concept pdf

Memo bespreekpunten proarammaplan docx

Verslag bewonersbiieenkomst milieuproblematiek pdf

Webex

Normal

Presentatie omwonenden pdf

20211209 Tata Steel overleg actleliist en verslag DOCX

Programma Tata Steel DICE QenM tr5

Allen

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

hleronder

1 Mededelingen
o Procedurevergadering lenW

o Technische briefing TSN

o Verslag bijeenkomst omwronenden zie bijiage
o Staalslak

o Publiciteit afgelopen \week Nevi sroonn bijiage voIgt
o Aanpassingen CM zie verwijzing

2 Actielijst 25 oktober zie bijiage
o Doornemen belangrijkste openstaande acties

3 Concept programmaplan zie bijiagen
o Inhoudelijke toelichting
o Toelichting vervoigproces

4 Vooruitblik overleggen komende periode
o Stuurgroep

o Overleg overheden TSIM

5 Vooruitblikjanuari
o Commissiedebat

o Publicatie bronnenonderzoek RIVM

o Uitvraag stofdepositieonderzoek

6 Burgerbrief van de wreek

7 WVTTK

Met vriendelijke groeten

5 1 2s

De volgende tekst niet verwijderen ofwijzigen

293536 0225



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

JVergaderingnummer toegangscode 5 1 26

5 1 26
Wachtwoord voor vergadering

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

5 1 26

5 1 26

m Netherlands Toll

m United States Toll

Deelnemen via telefoon

5 1 20

5 1 26

Algemene inbelnummers

Netherlands Toll

United States Toll

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

Ukuntooh 5 1 26 kiezen en uw vergaderingnummerinvoeren

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 5 1 26 @lync webex com

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

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

293536 0225
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Minlsterie van Infrastructuur

en Waterstaat

DGMI Programma
Tata Steel

Opzet programmaplan

SB26



m

Doelstelling en scope

Het doel van dit programma is om de

gezondheidsrisico s voor omwonenden in

de IJmond regio versneld te

verminderen

Hiervoor laat het programma acties

uitvoeren die bijdragen aan de

doelstelling

Uitvoering daarvan ligt bij het ministerie

van lenW ILT provincie Noord Holland

en de OD NZKG

De scope van het programma behelst

het uitvoeren van het externe plan
van aanpak

Daarnaastworden een aantal

aanvullende acties ondernomen die

bijdragen aan de doelstelling

294105 0226



Planning budget en apparaat

PLANNING FINANCIEN APPARAAT

DGMIDit programma
plan bestriikt Met

jaar 2022

Bind 2022 vindt
een evaluatie

plaats

Op basis daarvan
wordt een

jaarplan van 2023
ontwikkeld

Aanvullende

opdrachten
Stofdepositie
375

Kwantitatieve

Waarden PM

MTR ZZS PM

Onderzoek lijn 6

DCLE 1 FTE

OenM 2FTE

HBJZ 0 5 FTE

DCO 0 5 FTE

ILT ca 3 FTE

EZK ca

PNH ca

ODNZKG ca
PM

3

294105 0226



Agenda en bespreekpunten per overleg

BO hoogambtelijk met TSN voortgang afspraken Roadmap uitkomsten

ondetzoeken DRI transitie en vergunningeri

Staf Stas voortgang actielijnen PVA Kamer zaken

Stuurgroep werkgroep TSN zonderTSN voortgang actieljnen
omwonenden en communicatle DRI transitle en vergunnlngen

Governance stuurgroep kernteam Intern lenW dagelijkse voortgang programma en

actielijnen voorbereiding Kamer zaken

Overzicht overleggen Tata Steel in relatietot gezondheid en milieu

EZK OmwonendenlenW

intern Bespreekpunten MTProvincie en

Gemeenten

Tata

Steel

Staf Stas vvas elke 2 weken in aanloop naar Kamerbrief 1 decern ber

Voorstel voortgang in regu Her Staf Stas DGMI

odiging Bestuurlijk Overleg Umond breder dan Tata Steel Voorstel

we I ambtelijk CO ntact houden met secretariaat PNH Fleur n let vast

deelnemen in BO

1

Stas Bestuurlijk overieg met TSN

ftd hoc

Voorzitters 8

verenigingen
Ad hoc gesprekken

2 Uitn

Staf Stas DGMI

lx per 2 wekeri BO regio IJmond

Uitnodiging
DG

Hoogambtelijk overleg met TSN op directeurenniveau nu gaat Ingeborg
actitervang Nikolai Voorstel zo houden

Am bteliike stuurgroep intern lenW nu afdelingshoofden DGMI ILT HBIZ

Voorstel toevoegen DCO DP ASA eventueel als agenda lid

3

Directeur Hoogambtelijk overleg met TSN
4

lx permaand

jVoorzittoro 8

Iverenigingen
lAd hoc gesprekken |

Stuurgroap TSN

lx per 2 maanden

MT Kernteam Tata nu is er om de week overleg met alleen de trekkers en een

breed overleg Voorstel eventueel toevoegen DP en ASA in breed overleg

5

AmbteMjke
stuurgroep
lx per maand

Dageloks bestuur programmateam nu Nikolai Daniel Pieter Voorstel

Pieter gaat eruit nieuwe projectsecretaris erin

6

Omgevingsberaad nu geen actieve inbreng richting omwonenden vanuit

lenW Voorstel DP inzetten

I 7Omgevingsberaad |
in oprichting door PNH |

ambtAlijk Werkgroep TSN

lx per 2 wekeri

Kernteam Tata

lx per week
Loket OD

dagelijks
Strategisch overleg intern lenW nu ontbreekt dit Voorstel gesprek voeren

over beleidskader gezondheid met Roald ]udth Esther Ingeborg Sjoukje
Nikolai Daniel adhv voortgang PVA 2 3 x perjaar

8

DB Tata

2x per week

BetrekkenILT RWS DGWB nu via kernteam ILT en ambtelijke
stuurgroep ILT rondzendmap parafen l|jn RWS DGWB en RWS en

DGWB zijn agendalid kernteam Voorstel voorlopig zo houden

betrokkenheid ILT RWS en DGWB opnieuwbespreken voor de zomer

9

rfo TEz aTNHr
4

294105 0226



Risico s en beheersmaatregelen

Vroegtijdig alternatieven
uitwerken

Emissiedaling vaittegen

Capaciteit provincie en OD te

laagom actieswaarte maken
Resultaten provincie en OD
strak monitoren en bij gebrek
aan tempo preventierescaieren

Maatschappij eist snelier

verbeteringendan realiseerbaar Zie 1 vroegtijdig aiternatieven
uitwerken

Tata Steei werkt niet mee bv
door beperken investeringen

Toezicht intensiveren

294105 0226



Sit

m

Deelresultaten

programma 2022
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A

Actielijn 1 Aanscherpen vergunningen

r tpECWtlfl^llieiJtPS

1 1 De aangescherpte vergunning voor TSN ^ OD

zwavel en stikstof moeten door TSN

worden gerealiseerd

1 2 TSN moetde granulatie
schoorstenen van Hoogoven 6

aanpassen

1 3 Omvormen geurbesluit in

onherroepelijke vergunning

1 4 Aanscherpen vergunning voorde OD NZKG advies PM

minimalisatie van ZZS en restemissies ILT

1 5 Inventarisatie ongewone

voorvallen

1 januari 2024

TSN ^ OD 1 September
2023

OD NZKG advies PM

ILT

OD NZKG advies PM Inspectie
verwacht hier

meeste winst

ILT

1 6 Afieiden van 14 MTR waarden

waarondervoorcomplexe mengsels
door RIVM

1 7 Overleggen ILT OD NZKG

€ PM5 1 2e ^ RIVM

i s m OD

PM

ILT I Continue5 1 2e

294105 0226
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