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Factsheets

1 Algemeen en voorgeschiedenis

• De laatste jaren is Tata Steel Nederland het voormalige Hoogovens en Corus steeds

vaker negatief in het nieuws

• Bij Tata Steel wordt staal gemaakt voor onder andere de auto Industrie plaatstaal in

rollen in een integraal proces kolen en erts worden per schip aangevoerd naar het

complex dat gunstig ligt voor grote schepen en er worden kooks gemaakt van de

kolen hoogovens gestookt en staal gegoten en gewalst Restproducten zoals

slakken worden ter plekke verwerkt en vrijkomende gassen gebruikt in een

elektriciteitscentrale

• Tata Steel behoort volgensde Internationale vereniging van staal bed rijven World

Steel tot de vijf schoonste staalbedrijven wereldwijd Dit wordt afgemeten naar de

hoeveelheid C02 uitstoot per geproduceerde ton staal NB Dit is dus niet per

definitie hetzelfde als schoon qua leefomgeving en gezondheid }

• Inmiddels is het bedrijf in buitenlandse handen gekomen In 1999 werd het

onderdeel van het Britse Corus en sinds 2007 van de Indiase staal multinational

Tata

• De hoeveelheid mensen in het gebied die er een heel leven werken neemt af Er

komen ook mensen van buiten in de IJmond wonen en de aandacht voor mogelijke

gezondheidseffecten als gevolgvan industriele uitstoot istoegenomen
• Omwonenden verenigd in een aantal belangengroepen waaronder de Dorpsraad

Wijk aan Zee zijn nu kritischer en beter georganiseerd volgen de ontwikkelingen en

wijzen op allerlei incidenten en onvolkomenheden die vervuiling veroorzaken Zij

confronteren de Provincie Noord Holland als bevoegd gezag verantwoordelijkvoor

vergunningverlening toezicht en handhaving de VTH taken en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied ODNZKG die in opdrachtvan de provincie de taken rond

VTH uitvoert hier regelmatig mee

• Bij omwonenden is het beeld ontstaan dat Tata Steel geen of onvoldoende

maatregelen neemt voor het terugdringen van negatieve gezondheids en

milieueffecten aangezien ook meerdere boetes voor het overtreden van

vergunningen geen verandering hebben teweeggebracht

• Media schenken veel aandacht aan de leefomgeving en de gezondheid in de IJmond

met name het Noord Hollands Dagblad en de regionale omroep NH Nieuws maar

ookde landelijke media

• De situatie heeft ook geleid tot aandacht van onder andere de stichting Urgenda en

Milieudefensie die bijvoorbeeld in het kader van het plan Woman on the moon

pleiten voor een snelle overgang naar een hele nieuwe duurzamere manier van staal

maken en van strafrechtadvocate Benedicte Ficq die namens 1100 omwonenden en

acht stichtingen aangifte heeft gedaan tegen de bestuurders van Tata Steel
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• lenW maar ook EZK en VWS ontvangen veel burgerbrieven en ook Kamervragen

over Tata Steel

• De provincie is in antwoord op deze ontwikkelingen een programma gestart

Programma Tata Steel 2020 2050 spreekt regelmatig met de omwonenden geeft

het RIVM opdracht voor onderzoek kijkt hoe de VTH taken beter kunnen worden

uitgevoerd maar vraagt ook hulp aan het Rijk De provincie vindt dat de huidige

wetgeving het moeilijk maakt om scherperte vergunnen en bijvoorbeeld rekeningte

houden met de cumulatie van vervuiling in een zwaar gei ndustrialiseerd gebied of

met onregelmatige lozingen

• De ILT heeft op grond van wetgeving een adviserende rol bij de vergunningverlening

aan grote bedrijven Ook kan er indien de situatie daar aanleiding toe geeft

interbestuurlijk toezicht worden ingezet als de VTH taken niet naar behoren worden

uitgevoerd De ILT en ookde Randstedelijke Rekenkamer hebben zich meermaals

kritisch geuit over de provincie en OD NZKG Ook zijn er rechtszaken gevoerd door de

ILT tegen de provincie Zij vinden dat deze meer mogelijkheden hebben om scherper

te zijn dan zij zelf aangeven en dringen aan op strakkere handhaving ook als Tata

Steel dan bezwaar maakt laat het er maar op aankomen in de rechtszaal

• De Onderzoeksraad voor Veiligheid OW heeft in april 2021 aangekondigd een

onderzoek te starten naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd

tegen de risico s schadelijke industriele uitstoot en lozingen De Raad onderzoekt

hiervoor ook de situatie rondom Tata Steel

• In de tussentijd zijn er nog steeds incidenten en overtredingen op de vergunning

Tata Steel heeft wel op 14 mei 2021 een pakket ter waarde van 300 miljoen Euro

aangekondigd de Roadmap Plus voor verbeteringen voor de leefomgeving Dit

pakket bestaat uit filters overkappingen en schermen deels verplicht in de

vergunning en deels bovenwettelijk Zelf denkt Tata Steel hiermee een groot deel

van de overlast op te lossen Diverse omwonenden geven ook na de aangekondigde

maatregelen aan geen vertrouwen te hebben Volgens hen handelt Tata reactief

2 Toekomstscenario s

• EZK is in gesprek met Tata Steel over een flinke bijdrage van het bedrijf aan de C02

doelen van Nederland EZK en Tata Steel hebben samen op 30 maart 2021 een

Expression of Principles ondertekend waarin zij zich beiden committeren aan

verlaging van de C02 uitstoot te bereiken met het onder de zeebodem opslaan van

C02 [ Carbon Capture and Storage CCS Een betere leefomgeving staat ook

genoemd in de Expression of Principles maar primair gaat het om verduurzaming

door minder C02 uitstoot De staalproductie gaat door via het traditionele proces

met kolen en erts en een tussenstap met het maken van kooks maar de C02 wordt

end of pipe afgevangen Tata Steel kan daarvoor een subsidie aanvragen uit de

SDE H i regeling die op 5 oktober 2021 opent

• Diverse partijen waaronder de FNV de werkgroep Zeester bestaande uit oud

directeuren en wetenschappers en bijvoorbeeld ook Urgenda en Milieudefensie
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denken dat een overgang naar nieuwe technieken schone energie waterstof

directe reductie van ijzer in plaats van hoogovens sneller kan dan Tata Steel zelf

aangeeft en dat dan de kosten van het relatief dure CCS bespaard zouden kunnen

worden inclusief de publieke bijdrage daaraan Dit plan heet Groen Staal

• Tata Steel denkt dat een snellere overgang naar schone energie en waterstof niet

kan omdat de bijbehorende technieken nog in de kinderschoenen staan Uiteindelijk

is deze technologie ook voor Tata Steel de toekomst maar in de tussentijd is CCS

nodig zo vindt het bedrijf

• Dit is bevestigd in een studie naar technische alternatieven in het kader van de

SDE regeling in opdracht van EZK Deze techniek bleek geen alternatief te zijn

door de aanzienlijke langere implementatietermijn ten opzichte van CCS en de grote

onzekerheid gezien het vroege stadium van ontwikkeling Hierdoor zou er geen

sprake zijn van een kosteneffectief alternatief

• Tata Steel heeft wel besloten samen met de FNV de diverse verduurzamingsroutes

door een onafhankelijke derde te laten beoordelen op haalbaarheid Zij hebben

hiervoor Roland Berger ingeschakeld die op dit moment onderzoek doen Voor het

CD op 9 September is een tussenrapportage voorzien afronding eind oktober 2021

• In het CD Externe Veiligheid van 1 juli 2021 heeft uw voorganger toegezegd

aanvullend onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten van de

verschillendetoekomstscenario sop leefomgevingen gezondheid De Motie Hagen

en Boucke beiden D66 8 juli 2021} ondersteunt dit en vraagt dit parallel te doen

aan het haalbaarheidsonderzoek van Tata Steel en FNV Uw voorganger heeft

aangegeven haar best te doen maar wel een winstwaarschuwing te geven want het

een is van het ander afhankelijk Het RIVM is op 3 September gekomen met een

eerste analyse over milieu en gezondheidseffecten van verschillende scenario s

3 Rolverdeling provincie bevoegd gezag omgevingsdienst en Rijk

lenW is het beleidsverantwoordelijke ministerie voor het stelsel van

vergunningverlening toezicht en handhaving het VTH stelsel

Het herziene VTH stelsel met de bevoegdheidsverdeling en o a verbeterde

informatie uitwisselingtussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kolom en de

oprichting van een landelijk netwerk met 29 omgevingsdiensten is in 2016 2017

wettelijk geborgd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo

Voor Tata Steel is de provincie Noord Holland het bevoegde gezag voor de

omgevingsvergunning en daarmee verantwoordelijk voor deze VTH taken De VTH

taken voor Tata Steel van de provincie Noord Holland worden in mandaat uitgevoerd

door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Een omgevingsdienst is geen

bestuurslaag maar een uitvoeringsdienst waarvan het bevoegd gezag eigenaar is en

verantwoordelijk blijft voor de taakuitvoering

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht op

de waterwet

10

293402 0087



KjI CD Toekomst Tata steel

• De ILT heeft een wettelijke adviestaak naar het bevoegd gezag bij de Wabo

vergunningverlening aan grote bedrijven op grond van het Besluit omgevingsrecht

Bor Hiermee beoordeeltde ILT of de omgevingsvergunning voldoetaan rationale

en Europese regelgeving vooral op de correcte implementatie van de Best

Bestaande Technieken BBT Zo nodig worden interventies gepleegd om de

vergunning te verbeteren

• De OD kan de ILT ook verzoeken een advies uit te brengen over de aanvraag van een

vergunning

• De ILT kan bij de Wabo vergunningprocedure een zienswijze advies over de

ontwerpbeschikking aan het bevoegd gezag geven Indien de zienswijze niet wordt

overgenomen kan de ILT beroep instellen

• De ILT houdt interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de milieutaken door de

provincie Dit gebeurt selectief en alleen als er signalen zijn dat het bevoegd gezag

de taken niet naar behoren uitvoert Uitgangspunten zijn gerechtvaardigd

vertrouwen en horizontale democratische verantwoording B W aan

Gemeenteraad gedeputeerden aan Provinciale Staten Er is een interventieladder

die kan eindigen met indeplaatsstelling waarbij de staatssecretaris zelf de taken op

zich neemt of besluiten voordraagt voor schorsing of vernietiging

• In principe is elk bedrijf en dus ook Tata Steel altijd zelf verantwoordelijk voor het

naleven van de algemene milieuregels en de voorschriften uit de

omgevingsvergunning Staal maker mag in Nederland maar het moet wel volgens

de regels gebeuren

• lenW is beleidsverantwoordelijkvoor schone lucht in Nederland in bredezinen het

haler van de rationale en Europese normen Dat doen we order andere met het

Schone Lucht Akkoord SLA waarin we streven naar 50 gezondheidswinst in 2030

door het verlagen van emissies uit binnenlandse bronnen De bijdrage die lenW kan

leveren voor schonere lucht in de IJmond bestaat uit

1 De inzetvan de onafhankelijkopererende ILT

D t bestaat uit gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot Wabo

vergunningen verzoeken om actualisering van vergunningen indienen van

handhavingsverzoeken en toepassing van interbestuurlijk toezicht onder andere

gericht op het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen van de

Randstedeiijke Rekenkamer lenW kan met de provincie overleggen wat er wordt

gedaan om de adviezen van de ILT op te volgen en welke tijdschema s daarbij

gevolgd worden

In de EU pleiten voor strengere normen ter bescherming van leefomgeving en

gezondheid

2

In Europees verband worden voor bepaalde industriele processen bijvoorbeeld op-

en overslag en staalindustrie periodiek in zogenaamd BREF documenten de Best
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Beschtkbare Technieken BBT gedefinieerd waaraan bedrijven vervolgens moeten

voldoen Daarnaast start op dit moment de herziening van sen aantal belangrijke

wetgevingspakketten waaronder de Richtlijn Industriele Emissies voor normen over

uitstoot aan de bron op grond waarvan het systeem van BREFs en BBT bestaat en

de Luchtkwaliteitsrichtlijn voor normen voor concentraties in de lucht immissie

Daarnaast brengen we de discussie op over cumulatie bij de regelgeving over Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS Nationaal scherpen we normen in het Activiteitenbesluit

aan geldend voor kleinere bedrijven

3 Werken aan luchtkwaliteit en gezondheidswinst via het Schone Lucht

Akkoord

In het Schone Lucht Akkoord wordt door Rijk en bijna 100 decentrale overheden

samengewerkt voor gezondheidswinst door schonere lucht Erzijn onder andere

afspraken gemaakt over scherper vergunnen en het advies van de ILT daarbij er is

beperkt 13 miljoen Euro in 2021 een vergelijkbaar bedrag in 2022 budget

beschikbaar voor pilots en andere projecten en er wordt van elkaar geleerd

4 De inzet zoals toegezegd in de Kanner om bij grote beslissingen waarmee

veel publiek geld gemoeid is de effecten voor leefomgeving en gezondheid

transparent te maken zodat deze kunnen worden meegewogen door private

partijen en de overheid

Dit maken we concreet door RIVM te vragen een eerste analyse te maken van wat

nodIg is om de effecten van de diverse verduurzamingsopties voor leefomgeving en

gezondheid te kunnen onderzoeken

5 In samenwerking met de provincie bij Tata Steel aandringen op snelle

uitvoering van de maatregelen aangekondigd in de Roadmap Plus

In samenwerking met de provincie kan met soft power druk worden uitgeoefend om

Tata Steel te bewegen bovenwettelijke maatregelen zoals maatregelen

aangekondigd in de Roadmap Plus daadwerkelijk op korte termijn te nemen en

maatschappelijke verantwoordelijkheld te nemen Weliswaar staan er in de huldige

SDE criteria geen eisen rond leefomgeving en gezondheid dit neemt nog niet weg

dat het bedrijfbij de inzet van publiek geld niet aangesproken zou kunnen worden op

zijn verantwoordelijkheld

4 Tijdlijn algelopen jaar Tata Steel bevoegd gezag ILT

• In oktober 2020 heeft de ILT twee rechtszaken gevoerd tegen het bevoegd gezag

provincie Noord Holland over respectievelijkde stikstofemissie van de

windverhitters van hoogovens en de stikstofemissie van de pelletfabriek In beide

gevallen heeft het bevoegd gezag door de ILT uitgebrachte adviezen verzoeken niet

opgevolgd en is de ILT daarna een rechtszaak begonnen Een van de rechtszaken is
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gewonnen De ander is niet ontvankelijk verklaard omdat Tata vrijwillig aan de eisen

van de ILT wilde voldoen waarnnee de grondslag voor de eis richting de provincie

kwam te vervallen

• Op 10 maart 2021 heeft de ILT op verzoek van de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG advies uitgebracht naar aanleiding van een door

Tata Steel ingediende inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS

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

ZSS inventarisatie rapport onvoldoende informatie bevat om te beoordelen of Tata

Steel voldoet aan de minimalisatieverplichting En daarop van de OD NZKG tot 1

oktober 2021 de tijd gekregen om invulling te geven aan de minimalisatieverplichting

ten aanzien van de emissies van ZZS

• In mei 2021 heeft de OD NZKG Tata Steel een last onder dwangsom opgelegd voor

het niet tijdig plaatsen van elektrofiIters inmiddels zijn de filters geplaats bij de

sinterkoelers en doen zij naar behoren hun werk ze vangen stof af

5 Facts and Figures van enkele deelonderwerpen

Kwiklozingen

Dit onderwerp ligt primair bij de Minister van lenW

Op 31 maart bracht de Volkskrant het artikel Tata Steel overtreedt opnieuw

milieuregels loost zonder vergunning kwik in het riool

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied had Tata Steel dezelfde week een

waarschuwingsbrief gestuurd om de niet vergunde lozing van kwik via het

gascondensaat te beeindigen

Kamervragen gesteld door de leden Hagen en Tjeerd de Groot zijn op 6 mei door de

Minister van lenW mede namens uwvoorganger beantwoord

Na onderzoek door de Omgevingsdienst is gebleken dat het inderdaad om een

onvergunde lozing gaat Inmiddels heeft Tata Steel de lozing gestopt Het

kwikhoudend afvalwater zal tijdelijk worden afgevoerd naar een externe verwerker

In overleg met de Omgevingsdienst bekijkt het bedrijf hoe op een doelmatige manier

met deze afvalwaterlozing omgegaan kan worden

Er is een toezegging gedaan door de Minister van lenW om de Kamer te informeren

als er een definitieve opiossing gevonden is

Radioactiviteit in afvalstromen van Tata Steel

Eind augustus begin September besteedden de regionale media in Noord Hoiiand

aandacht aan de aanwezigheid van radioactieve stoffen in afvalstromen van Tata

Steel die naar deponieen gaan van Afvaizorg in Noord Holland

Veel ruwe grondstoffen waaronder ook de ertsen die bij Tata Steel verwerkt

worden bevatten van nature radioactieve stoffen zoals Polonium 210 Deze

concentraties zijn doorgaans zo laag dat dat veilig is voor mensen en niet te
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vergelijken met de radioactiviteit van kunstmatig in een kernreactor gemaakt

Polonium 210 Door het verwerken van de ruwe grondstoffen kan de concentratie

van de radioactieve stoffen in die restproducten of afvalstromen hoger worden De

mate waarin is afhankelijk van het verwerkingsproces De concentraties zijn dan nog

steeds zeer laag maartoch zodanig verhoogd dat je de restproducten niet zomaar

kan hergebruiken of afvoeren als regulier afval Het wordt dan Zeer Laag Radioactief

Afval ZELA

• De concentraties in de afvalstoffen zijn weliswaar zeer laag maartoch hoger dan de

grenswaarden in de kernenergiewetgeving Voor heel Europa is wettelijk vastgelegd

wat veilige concentraties zijn voor mensen en milieu Een bedrijf kan materialen met

concentraties boven de grenswaarden niet zomaar hergebruiken of afvoeren als

regulier afval Vanuit de kernenergiewetgeving zijn er daarom

beschermingsmaatregelen voorgeschreven zoals maatregelen om het materiaal te

verwerken of op te slaan en maatregelen om verspreiding naar de omgeving te

voorkomen

• In Nederland zijn er enkele deponieen aangewezen voor het afvoeren en veilig

opslaan van afvalstoffen met licht verhoogde concentraties van natuurlijke

radioactieve stoffen Het gaat om Mineralz op de Maasviakte en de locaties

Wieringenmeer Lelystad en Nauerna van Afvaizorg Vanuit milieuwetgeving zijn

strikte eisen gesteld voor de wijze van verwerking en stort en voor de wijze waarop

voorkomen wordt dat de stoffen zich verspreiden naar de omgeving De Autoriteit

Nucleaire Veiligheid en Straling ANVS ziet in Nederland toe op nalevingvan de

kernenergiewetgeving en houdt toezicht via systeemtoezichten gerichte inspecties

• De ANVS heeft naar aanleiding van de berichtgeving voor uitleg contact opgenomen

met de betrokken bevoegd gezagen en op 1 September de informatie op de website

aangevuld

GGD rapport Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004 2018

• In juli 2021 was er veel te doen over een rapport van de GGD Kennemerland over de

mate van het voorkomen van kanker in de regio

• Het betrof hier een rapport opgesteld door de GGD Kennemerland De directeur van

deze GGD zou er in de reviewfase op hebben aangedrongen Tata Steel te schrappen

als mogelijke oorzaak van een hoger voorkomen van kanker

• De desbetreffende directeur is op non actief gesteld en het dagelijks bestuur van de

Veiligheidsregio Kennemerland heeft besloten een extern onafhankelijk onderzoek in

te stellen naar de totstandkoming van het rapport

• Het onderzoeksrapport is op 26 augustus jl gepubliceerd In het onderzoeksrapport

door onderzoeker en voormalig ombudsman van Den Haag Peter Heskes is

geconcludeerd dat er volstrekt integer is gehandeld door de directeur en zijn

medewerkers de directeur heeft op een juiste manier storing gegeven en het
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rapport is op een integere maniertot stand gekomen Er is geen inmenginggeweest

door Tata Steel Het bedrijf heeft alleen maar het rapport een dag voor publicatie

mogen inzien om zich voorte bereiden op media aandacht

• U hebt samen met uw college s van VWS en EZK Kamervragen van de leden Leijten

SP Bouchallikht en Westerveld beiden GroenLinks} over dit onderwerp ontvangen

Nieuw RIVM rapport over depositie

• Als onderdeel van een serie onderzoeksopdrachten van de provincie Noord Holland

en de IJmondgemeenten aan het RIVM worden begin September waarschijnlijk op 2

September de resultaten van onderzoek naar depositie van grof stof gepubliceerd

• U bent geen opdrachtgever voor dit rapport

• Er is in de media commotie ontstaan Het rapport zou door de publicatie over de

zomer been te tillen onderde pet gehouden worden Ook leven er inmiddels allerlei

beelden over de inhoud van het rapport Het gaat om een analyse van de

hoeveelheid grof stof die neerdaalt en waaruit deze chemisch bestaat Hoewel deze

informatie ook weer wijst op gezondheidsrisico s gaat het rapport niet over oorzaken

en gevolgen

• De opdrachtgevers hebben laten weten samen met het RIVM besloten te hebben het

rapport half September te publiceren Daarna is het CD over de toekomst van Tata

Steel verplaatst van 8 juli naar 9 September Dit is onafhankelijk van elkaar gebeurd

Vervolgens hebben de opdrachtgevers er alles aan om toch al voor het CD het

rapport te publiceren Dit is gebeurd op donderdag 2 September

• De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat in Wijk aan zee Beverwijk

Velsen Noord en IJmuiden in het daar neergedaalde stof meer polycyclische

aromatische koolwaterstoffen PAK en metalen gevonden dan buiten de IJmond In

Wijk aan Zee werden de hoogste waarden gemeten Metalen zoals ijzer mangaan

vanadium en chroom en PAK zijn daar 20 tot 100 keer meer gemeten dan op plekken

buiten de IJmond De blootstelling aan de hoeveelheden lood en PAK in het stof in

de IJmond is ongewenst voor de gezondheid van kinderen

Normen voor vervuilende stoffen in de lucht in relatie tot het depositierapport

1 Emissie [deeitjes uit een bron

• Hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit een bron komt zoals schoorsteen

• In de vergunning van Tata Steel zijn eisen gesteld aan de bronnen binnen de inrichting ook voor PAKs

en lood Aan deze bronnen wordt regel matig gemeten het gaat dan om metingen aan bijvoorbeeld
een schoorsteen

• Voor ZZS geldt een algemeen minimalisatieverplichting
• Provincie ziet toe op naleving emissiegrenswaarden

Normen emissie deze volgen voor bedrijven als Tata Steel uit Europese documenten overgenomen in

vergunningen Indien Europese documenten voor een stof of proces geen normen stellen gelden de

normen uit het Activiteitenbesluit rationale regelgeving Het gaat hierbij om formeel Juridische normen

waarvan naleving verplicht is

2 Immissie deeitjes in de lucht
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De verontreinigende stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken zo een belasting op de

woon en leefomgeving {op leefhoogte De leefhoogte is anderhalve meter hoog vanaf de grond

gemeten

OmTata Steel Keen staan diverse meetlocaties waarin diverse stoffen dus niet alles continu worden

gemonitord

Het rijk rapporteert jaarlijks aan Brussel overde ontwikkeling van de luchtkwaliteit voor de stoffen die

Europees geregeld zijn

Normen immissie vanuit Europese richtlijn omgezet in nationale wet en regelgeving Hetgaat hierbij om

formeel juridische normen waarvan naleving verplicht is Is ergeen Europese luchtkwaliteitsnorm dan

heeft Nederland zelfvoor een aantal stoffen het maximaal toelaatbare risico MTR vastgesteld Voor

benzo a pyreen meest schadelijke PAK Is een richtwaarde opgenomen In de regelgeving deze komt

voort ult de Europese richtlijn Voor lood geldt een grenswaarde deze komt ook voort ult de Europese

richtlijn

De belangrijkste conclusies t a v lood en benzo a pyreen uit de Nederlandse rapportage die aan de ELI is

aangeleverd in 2020 {over2019

• Voor lood zijn geen overschrijdingen van de grenswaarden en of plandrempel vastgesteld
• Stoffen van de 4e dochterrichtlijn benzo[a]pyreen arseen cadmium nikkel} voor deze stoffen zijn

geen overschrijdingen van de grenswaarden vastgesteld
• De concentratie van benzo[a]pyreen rondom Tata Steel in IJmuiden is duidelijk verhoogd maar

overschrijdt nietde norm wel is ersinds 2013 een dalende trend De jaargemiddelde concentraties

liggen In 2017 tussen de 0 1 en 0 4 nanogram ng m^ Voor benzo a pyreen geldt 1 ng m^ als

jaargemiddelde concentratie als richtwaarde

3 Depositie [deeitjes op oppervlakken

• Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem water planten dieren of

ge bouwen

• In het depositleonderzoek van het RIVM ging het alleen om stof dat is neergekomen depositie Dus

niet om de stoffen in de lucht

Norm depositie voor zowel PAK als lood In de stofdepositie gaat het in het rapport van het RIVM om

gezondheldskundige grenswaarden In mllleuregelgeving zijn ergeen normen voor depositie ook al wordt

erin de Europese Luchtkwallteitsrichtlijn wel overgesproken

Initiatiefvan Tata Steel de Roadmap Plus

De ontwikkeling van de Roadmap Pius onderdeel van Roadmap 2030 is gestart in

2019 op initiatief van Tata Steel en zet in op een betere leefomgeving via extra

maatregeien en investeringen In totaai heeft Tata Steei hiervoor 300 miljoen euro

beschikbaargesteld

Door de uitvoering van de maatregeien moet de overlast door stof geur en geluid

worden op relatief korte termijn in de komende jaren fors verminderd

Ten opzichte van 2019 wordt in 2025 een reductie van de uitstoot van fijn stof met

ongeveer 35 procent gereaiiseerd en wordt de uitstoot van zware metalen met circa

55 procent en stikstofoxiden met circa 30 procent verminderd

16
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17 I CD Toekomst Tata Steel

• De doelstellingen uit de Roadmap Plus en de uitvoering hiervan staan los van de

uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Tata Steel

en de FNV n a v het plan Groen Staal en het plan voor opslag van C02

• In het geval van de stikstofemissies door de Pelletfabriek wordt mede door een

rechtszaak van de ILT doorde Omgevingsdienst Noordzeekaneelgebied in opdracht

van de provinde Noord Holland de vergunnlng aangescherpt Met het proces rond

het aanscherpen van de vergunnlng is een start is gemaakt

Somenwerking EZK lenW andere deportementen een overheid

Ai enige tijd was er een ambteiijke werkgroep van mensen die zich bij verschiilende

overheidsorganisaties met Tata Steel en de IJmond bezighouden

Sinds enkele maanden is lenW ook aangesloten en bestaat de werkgroep nu uit

vertegenwoordigers van EZK lenW de provinde Noord Hoiiand en de drie

IJmondgemeenten Beverwijk Heemskerken Veisen

Ook is er een stuurgroep met daarin vertegenwoordiging op directeursniveau

Vanuit de gemeenten neemt een wethouder deel

Coiiega s van de GGD Kennemerland VWS en waar nodig andere departementen

weten we snei te vinden

In de werkgroep en stuurgroep wordt informatie uitgewisseld met oog voor de

verschiilende belangen Ook wordt er gewerkt aan afgestemde en gezameniijke

communicatie om voor burgers het kastje naar de muur effect tegen te gaan maar

ook om voor de ambteiijke organisaties door afstemming de werkdruk door

bijvoorbeeid burgerbrieven behapbaarte houden

Binnen lenW is het dossier Tata Steel beiegd bij DICE en OenM die nauw

samenwerken met eikaar en met de ILT Waar nodig wordt DGWB betrokken

17
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
MilieurisicQ s

Cluster E

Contactpersoon

5 1 2s

H 31 0 6 5 1 2s

5 1 2s @Jminienw

nl

adviesMR OR VP Datum

22 maart 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 B0SB3

Bijrage n

Aanbledlngsformuller EZK

voor Ministerraad

Ministerraad

Inleiding
In het kader van opvolging van de mode Moorlag Kamerstuknr 33 009 nr

87 over de verduurzamingsopgave van Tata Steel heeft EZK een

overeenkomst met Tata Steel opgesteld Deze zogenaamde Expression of

Principles ligt ter instemming voor aan de ministerraad

Samenvatting van hetvoorstel

De Expression of Principles omschrijft de inzet van Tata Steel op weg naar het

verduurzamen van de bedrijfsvoering en het terugdringen van milieuschade en

overlast voor de omgeving Centraal staat de beoogde C02 reductie en de

projecten die hieraan gaan bijdragen De overeenkomst met Tata Steel bevat

geen bindende bepalingen voor beide partijen maar is meer een

inspanningsverplichting

De bepalingen in de overeenkomst zijn het resultaat van de gesprekken tussen

EZK en Tata Steel in het afgelopen half jaar Tata Steel geeft aan 5 Mton CO2

reductie te kunnen realiseren [substantieel meer dan haar proportioneel deel

onder de C02 heffing voor de Industrie De Staat geeft aan zich in te spannen

om knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld vergunningverlening en

infrastructuur weg te nemen Met het stuk worden geen financiele

toezeggingen gedaan buiten het reguliere instrumentarium om

Door lenW is beperkte ambtelijke input geleverd op het stuk Voor lenW zijn
twee alinea s relevant De een gaat over de Roadmap Hierin wordt de

investering van 300 miljoen bevestigd voorde reductie van negatieve
milieueffecten inclusief de NOx reductie voorde Pelletfabriek In de andere

alinea geeft Tata Steel aan de dialoog met de omgeving over de zorgen die er

zijn aangaande de milieu en gezondheidseffecten te willen voortzetten lenW

wordt verder niet genoemd als partij eveneens is er geen beschrijving van de

governance waarin de verdere uitvoering van alle genoemde projecten en

intenties vorm krijgt
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Politieke context

Het voorstel van EZK is de uitwerking van de aangenomen motie Moorlag die

de regering opriep maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie

kan blijven innoveren en verduurzamen en daar zo nodig onconventionele

middelen voor in te zetten

In het VAO Leefomgeving van 25 februari jl is eveneens een motie door

Kamerlid Moorlag ingediend over Tata Steel Deze motie is aangehouden met

de toezegging dat in het najaarde Kamer wordt geinformeerd over de eerste

resultaten van de ambtelijke werkgroep Tata Steel In feite is deze

overeenkomst tussen minister van EZK en Tata Steel ook voor een belangrijk
deel al de invulling van deze motie

Advies

Instemmen met voorstel EZK

5 1 26

5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

5 1 26
Bestuurskern

Dir Omgevingsreiligheid
Milieurisico s

Cluster E

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

rnntarrnersnnn

5 1 2e

M 31 0 6 5 1 26

5 1 26memo @minienw nl

5 1 2evoorbereiding BOT

op 21 april 2021 15 00 uur

en 5 1 2e 5 1 2e

Kenmerk

IEnW BSK 202i 10BGBQ

Datura

12 april 2021
Beste 5 1 2e

Op 21 april 2021 van 15 00 16 00 uur staat er een Benen Op Tafel gesprek
ONL engepland met

BRZO

5 1 265 1 26

Stand van zaken

Een dergelijk BOT gesprek vindt voor de eerste keen plaats Er is wat discussie

geweest over de invulling van het gesprek Richting BRZO en ODNL is vanuit

lenW aangegeven dit gesprek te willen voeren vanuit het rapport van Van

Aartsen waarbij de focus op de toekomst van VTH kan liggen Door 5 1 2e

5 1 2een de

door de eigen ervaringen en plannen zoals het rapport de toekomst van VTH van

de DCMR zie ook bijiage

kan het gesprek worden gevoerd vanuit toegelicht5 1 26

Wellicht heeft

gebeld zij wilde het gesprek insteken aan de hand van het rapport op weg naar

een toekomstvisie van de DCMR augustus 2020 zie ter info bijiage of hieronder

voor de beknopte highlights van het rapport en dit laten presenteren doorde

opstellers van het stuk

5 1 26 je op voorhand nog over de insteek van het gesprek

Inbreng gesprek

Afspreken hoe een BOT wordt ingestoken Wat lenW betreft

o Onderwerpen die ter sprake komen worden niet in een ander

gremium besproken
o Het is benen op tafel dus er voIgt geen officieel verslag
o Rollen van eenieder de

Omgevingsdienst NL en

Vanuit lenW willen we een stevige regie zetten op het uitvoeren van alle

maatregelen genoemd door de adviescommissie VTH

De inhoudelijke beleidsreactie is aan de nieuwe bewindspersoon
Wei zetten we alvast een aantal stappen ter voorbereiding hierop

o Juridisch onderzoek naar on mogelijkheden van aanbevelingen
m b t mandatering normfinanciering en rijkstoezicht

o Stakeholdersanalyse
o Tweejaarlijks onderzoek naar kwaliteit van de uitvoering van de

VTH taken met de focus op het binnenhalen van kwantitatieve

5 1 26

BRZO5 1 26
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data o a inzicht in financiering per OD aantal werknemers op V

T H per OD etc

Aan ODNL en BRZO vragen wat zij van het rapport van de

adviescommissie vinden en waar zij uitdagingen zien

Het rapport van de DCMR is veel concreter dan het rapport van de

adviescommissie VTH maar geeft een indruk \welke acties voor het

professionaliseren van VTH ook kunnen bijdragen aan het verstevigen
van de positie van medewerkers van omgevingsdiensten De vraag is in

hoeverre dit rapport al breed is gedeeld met de Omgevingsdiensten en

hiermee wel of geen gezamenlijke visie is en hoe deze visie

uitwrerking invulling kan geven aan hetgeen in het rapport van Aartsen

staat

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster E

Datum

12 april 2021

Rapport DCMR

Ter info vind je in de bijiage bij deze memo op weg naar een toekomstvisie van

de DCMR van augustus 2020

over te wrillen hebben Het rapport bevat geen samenvatting daarom hieronder in

het kort de belangrijkste punten

VTH uitvoeringspraktijk vi ordt steeds meer en steeds vaker

geconfronteerd met uitdagingen die hoge eisen stellen aan efficientie

effectiviteit en snelheid van handelen

Vooral ook ingegeven door ontvirikkelingen en maatschappelijke discussies

die steeds meer de bestuurlijke en politieke agenda gaan domineren en

ook het nieuws en de publieke beinvloeden bijv stikstof en pfas
De tijd is rijp voor vernieuwing en verbetering van de VTH

uitvoeringspraktijk
In dit document staat een toekomstschets als handreiking naar partijen

Qalle partijen die een rol spelen in het VTH veld en uitnodiging tot een

eerste stap op wreg naar een gezamenlijke toekomstvisie op de VTH

uitvoeringspraktijk
De onderwerpen die in het rapport aan de orde komen zijn

Een datagedreven benadering voorde leefomgeving data kan voor

diverse doeleinden gebruikt virorden en er kan breder worden gekeken
naarde onderlinge relaties tussen onderwerpen en domeinen Bijv data

die verstrekt is in het kader van regulering worden gebruikt voor het

bepalen van nog beschikbare milieugebruiksruimte of helpen in hetzicht

krijgen op de kwaliteit van de leefomgeving
Robuuste vergunningverlening in Zuid Holland programme AADV altijd
actuele digitale vergunning onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van

de provincie Zuid Holland en DCMR richt zich op het structureel

verbeteren van de vergunningverleningpraktijk in Zuid Holland

Kansen voor digitale vergunning vergroten van transparantie naar het

publiek over wat bedrijven doen en mogen door informatie over de

vergunde situatie van bedrijven digitaal toegankelijk te maken

Een stap verder naar voren in de keten door alle informatie die nodig is

m b t de fysieke locatie omgevingsplannen verordeningen regels aan

te vullen met andere via overheden open data beschikbaar gestelde
informatie kan een bedrijf een ruimtelijk beeld en inzicht krijgen en

daarmee inschatten wat impact en consequenties zijn van het initiatief

voor andere partijen

heeft aangegeven het hier graag5 1 26
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Digitalisering van toezicht en handhaving door komst Omgevingswfet en

daardoor steeds minder vergunningplichtige activiteiten komt de nadruk

steeds meer op toezicht en hand having te liggen Relevante informatie

over aangepaste activiteiten inrichtingen of objecten komt niet meer

via de vergunningaanvraag bij de overheid De informatiepostitie van de

toezichthouder verandert hierdoor

Bestuurskern

Dir Omgevingstfeilrgherd
MIlieurlsICQ s

Cluster E

Datum

12 april 2021

Afsiuitend

Richting Brzo en ODNL is aangegeven dat het een informeel gesprek is tussen

jullie drieen Ik ga er van uit dat ik niet bij dit gesprek aanwezig ben Als je er

voorkeur voor hebt dat ik wfel aansluit dan hoor ik natuurlijk graag van je

Extra informatie

Ter informatie op 21 april a s van 16 00 17 30 uur is er een bijeenkomst met

de oud leden van de adviescommissie VTH en de 29 directeuren van

omgevingsdiensten De opzet van deze bijeenkomst is vergelijkbaar met de fris

van de lever sessie vanuit het casuslab van 30 maart jl
ullen na het overleg met jou hieraan deelnemen

5 1 26 en de 5 1 2e

5 1 26

Van de

positief staan tegenover het rapport van de commissie Vanuit

omgevingsdiensten NZKG vanwrege relatie met rapport Rekenkamer Tata

Steel Uitvoeringsdienst Noord Limburg netwerkomgevingsdienst en het

Gelders Stelsel vanwege aanbeveling m b t robuustheid is wrat verontrustend

gereageerd

begreep ik dat de omgevingsdiensten grotendeels5 1 26

5 1 26
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
MilieurisicQ s

Cluster E

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 26

gespreksnota
T 070 5 1 2e

M 1 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e @mlnlemiv nl

Telefonisch overleg gedeputeerde Olthof
Datum

12 april 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 107159

Aanleiding en doel

Dit telefonisch overleg op 12 april 17 00 voIgt op een eerder gesprek van 7

april jl Bij dit gesprek zal

Naar aanleiding van het binnenkort te verschijnen gezondheidsonderzoek in de

Ijmond dat in opdracht van de provincie Noord Holland door het RIVM is

uitgevoerd wil de gedeputeerde Olthof u een brief sturen met verzoeken aan

lenW Deze verzoeken zien toe op de door de provincie geivenste acties van

het Rijk op het gebied van ZZS luchtemissies en geluid
Het RIVM presenteert de tweede helft van april resultaten van het

vervolgonderzoek naar grafietregens bij Tata Steel Hoewel nog niet openbaar
schetsen deze resultaten een negatief beeld t a v de gezondheidssituatie van

bewoners in de IJmond

5 1 2e aansluiten

Resultaten

Met deze conceptbrief wil de provincie u t z t de tussentijdse resultaten van

het gezondheidsonderzoek aanbieden De conceptbrief stelt in het kort dat

naast alle maatregelen die de provincie heeft genomen binnen haar

bevoegdheden er extra acties maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de

gezondheid en leefomgeving van de bewoners van de IJmond te verbeteren

Doel van het gesprek is om de conceptbrief te bespreken en waar nodig

suggesties te doen voor aanpassing van de formulering van de brief zodat de

gevraagde acties aansluiten bij uw mogelijkheden Ook kunt u het gesprek

gebruiken om nadere toelichting te geven op acties die al zijn ingezet door

lenW

Uw bijdrage
In de bijiage vindt u per verzoek aan het Rijk lenW een reactie met waar

nodig een tekstuele suggestie voor aanpassing van de conceptbrief
Het is van belang dat u duidelijk de rolverdeling benadrukt De provincie is

bevoegd gezag en verantwoordelijk voor een actuele vergunning voor Tata

Steel en het toezicht daarop Vanuit uw stelselverantwoordelijkheid
ondersteunt u de provincie
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In het algemeen valt op dat de provincie in haar brief stelt dat zij al het

mogelijke doen en dat de situatie rondomi Tata Steel voldoet aan de wettelijke
normen maar dat dit dus toch nog onvoldoende lijkt gelet op de verwachte

tussenresultaten van het gezondheidsonderzoek Gelet op de huidige situatie

rondom Tata Steel en alle recente gebeurtenissen waaronderde beroepszaak
van de ILT de uitkomsten van het onderzoek van de Randstedelijke
Rekenkamer en de lozing van kwfik in het riool is hetgeen de provincie stelt

enigszins bijzonder en lijkt deze geen recht te doen aan de huidige situatie De

provincie Noord Holland vraagt het Rijk veel op te pakken daar waar zij zelf

vaak ookj bevoegdheden heeftom te nomneren en te handelen Het is van

belang om scherp te blijven op ieders rol en zaken ook v eer terug te leggen als

de provincie zelf een rol heeft

Er speelt hierin \«el een herkenbaar dilemma In de ogen van de burger draagt
een interbestuurlijke discussie over wie aan zet is niet veel bij aan opiossingen
voor zijn haar problemen Ook in het licht van het rapport van de Commissie

Van Aartsen overVTH is het goed om te kijken hoe er nu al gezamenlijk naar

opiossingen toegewferkt kan wforden

Uw counterpart

Gedeputeerde Olthof vraagt steun aan lenW m b t het bredere kader

gezondheid In eerdere gesprekken heeft de gedeputeerde aangegeven van

mening te zijn dat de systeemverantvwoordelijkheid van de staatssecretaris een

belangrijke rol voor lenW betekent De conceptbrief stelt dat de provincie al

alles doet in deze situatie en dat Tata Steel voldoet aan de wettelijke normen

Daarmee wordt de bal voor een groot deel bij het Rijk i c lenW gelegd voor

wat betreft de resultaten van het gezondheidsonderzoek
Zoals hierboven ook al benoemd strookt dat niet altijd met de visie van lenW

Ook in de acties die de provincie neerlegt bij het Rijk heeft de provincie een

eigenstandige rol te vervullen Een voorbeeld hiervan is het stellen van

cumulatieve normen voor ZZS Als het gaat om welke ZZS en ZZS

stofgroepen dan hebben alleen het bedrijf en het bevoegd gezag daar

infomnatie over [mede op basis van de ZZS uitvraag Op basis van die

informatie kan je ook bepalen over welke stofgroepen het gaat en in hoeverre

het daarbij nodig en mogelijk is om te komen tot cumulatieve of

groepsnormen

Kernpunten dossier

In totaal verzoekt de provincie het Rijk 7 acties maatregelen te nemen

Onderstaand treft u de concepttekst van de provincie cursief inclusief

voorgestelde wijzigingen Groen is voorgestelde tekst van lenW en rood

doorgestreept zijn suggesties voor schrappen

1 Stel normen op voor Zeer zorgwekkende stoffen ZZS en

cumulatie

In de regia NZKG is de opgave groot vanwege de benodigde ruimte voor

wonen werken energietransitie en daarbij het belang voor een gezondere

leefomgeving in de IJmond Door te toetsen per milieucompardment aan

individuele normen voor ZZS wordt voorbij gegaan aan de cumuladeve effecten

voor de gezondheid Op basis van de ZZS uitvraag verwachten we aanvullende

informatie over emissies van ZZS Wij verzoeken het Rijk om

ondersteunen bij het opstellen van cumulatieve normen voor ZZS per stofgroep
in plaats van toetsing per individuele stof Ook moeten normen over alle

milieucompartimenten lucht water bodem en afval op elkaaraan sluiten De

^ te
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inzet moet zich uiteindelijk richten op het uitfaseren van ZZS stofgroepen die

schadelijk zijn voor de gezandheid of het milieu

iiprmen Maximaa Toelaatbang Risiqopiveau zijn nodig om

^czondhcidskundigc duiding c kunncn gcvcn voor vcci ZZ^nfS^kt
f HL fin rt

Reactie en toelichting op voorgestelde wijzigingen
• Aandacht voor combinatie effecten en cumulatieve normen is van belang

Daar werkt lenW ook al aan Dat is echter niet binnen enkele jaren

geregeid Ais het gaat om iwelke ZZS en ZZS stofgroepen dan hebben

alleen het bedrijf en het bevoegd gezag daar informatie over Op basis van

die informatie kan je ook bepalen over welke stofgroepen het gaat en in

hoeverre het daarbij nodig en mogelijk is om te komen tot cumulatieve of

groepsnormen

• Het belang dat het Rijk voor alle ZZS normen opstelt wfordt niet gedeeld
omdat een groot deel van de ongeveer 2000 ZZS voor de Nederlandse

situatie niet of nauwfelijks relevant zijn Ten tweede is ergeen enkele reden

waarom de provincie dit niet zelf kan doen of vragen aan het RIVM

• De reden voor het schrappen de onderste twee regeis is dat dit aiieen

zinvol is voor die ZZS die daadwerkelijk vrijkomen in een relevante

hoeveelheid Deze informatie komt juist bij de bevoegde gezagen binnenin

het kader van de ZZS uitvraag en de provincie kan op basis daarvan zo

nodig zelf vragen bij het RIVM om normen op te stellen voor specifieke
ZZS

2 Perk waar mogelijk piekbelasting vender in

De wetgeving is geticht op emissies onder normale bedrijfsomstandigheden

Richtlijn industriele emissies en niet op piekbelasting storingen start stop

tekkages etc tsrwiji deze emissies ook en soms grote gevolgen hebben

voor de leefomgeving Wij steiien voorom in de wet en regelgeving scherp te

kijken naar de toegestane uitzonderingen voor piekbelastingen en waar

mogelijk deze verder in te perken

Reactie

• Deze passage behoeft geen aanpassing Wei is van belang dat op dit

gebied de provincie zelf al bevoegdheden heeftom op te treden

• U kunt aangeven dat de provincie omgevingsdienst binnen de geldende
regelgeving mogelijkheden heeftom piekbelasting terug te dringen en

vragen of de provincie dit in kaart heeft gebracht Als de provincie
bier niet uitkomt hoort u graag waar dat in zit en is ambteiijk
overleg wellicht een goede opiossing om te kijken wat er nodig
IS

• Over het algemeen is het zo dat piekbelastingen belangrijker worden in

de totale hoeveelheid emissies van een bedrijf naarmate die totale

emissies dalen

• In het kader van het behalen van de SLA doelen kan op een later

moment bekeken worden of en welke aanvullende maatregelen er voor

de Industrie nodig zijn NB advies is bier niet op vooruit te iopen
en geen toezegging doen voor aanpassing van regelgeving

3 Actualiseer BREF s

Op grond van de Richtlijn industriele emissies RIE moet de Europese
Commissie emaar streven de BREFs uiterlijk achtjaar na de publicatie van de

vorige versie bij te werken Voor Tata Steel is de BREF IJzer Staal 2012 het

meesf relevant Verder is bij Tata Steel de BREF op en overslag uit 2006 van

toepassing In 2020 hebben wij ambteiijk reeds bij het ministehe van I W
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aangegeven dat wij vinden dat deze voor Tata Steel relevante BREFs revisie

verdienen Voor de volledigheid herhalen wij onze vraag het Rijk om mede

namens ons college er bij de Europese Commissie op aan te dringen het proces

om deze BREFs te actualiseren In gang te zetten waarblj Ingezet wordt op

strengere emisslegrenswaarden en het verkleinen van de ranges

Reactie

Deze passage behoeft geen aanpassing en past in lopende activiteiten die

al door lenW en de provincie samen worden opgepakt
Hetsignaal van de provincie is doorlenW opgepakt Nederland heeft bij de

Europese Commissie aangegeven graag een spoedige herziening van de

genoemde Brefs Bref op en overslag en Bref ijzer en staal te zien De

onderbouwfing daarvoor is samen met medewerkers van de Provincie Noord

Holland opgesteld
Het Rijk zet bij de lopende herziening van de Richtlijn Industriele Emissies

RIE of lED in op scherp internationaal bronbeleid voor de Industrie

waaronder stengere emisslegrenswaarden en verkleinen van ranges U

kuntaangeven dat u hebt vernomen dat StA mede overheden waaronder

de provincie Noord Holland voornemens zijn dit ook in een brief aan de

Europese Commissie over het luchtbeleid onder de aandacht te brengen
Daar kunt u uw waardering voor uitspreken

Neem te ontwikkelen kermis over de effecten van ultrafijnstof
mee in milieu en gezondheidsbeleid

Uit verkennende metingen die het RIVM heeft uitgevoerd weten we dat in de

IJmond nietalleen fijnstof maar ook ultrafijn stof verhoogd voorkomt De

gezondheidseffecten van ultrafijnstof zijn niet goed bekend en er zijn
momenteel geen normen voor ultrafijnstof Rond aankomende zomer worden

de resultatsn van een RIVM onderzoek bij Schiphol verwacht dat nader inzicht

moet geven in de gezondheidseffecten Het RIVM stelt in het briefrapport
vender voor om ultrafijnstof aIs markerstof te hanteren voor de studie onder

om wonenden dagboekonderzoek De kennis op het gebied van ultrafijnstof
is dus in ontwikkeling Het is van belang om als er meer bekend is te bezien

wat dit betekent voor milieu en gezondheidsbeleid in Nederland

4

Reactie

Deze passage behoeft geen aanpassing maar het is wel van belang dat u

het volgende weet In 2018 schreef de Gezondheidsraad nog dat er

onvoldoende kennis was om voor componenten van fijnstof waaronder

ultrafijnstof advieswaarden in te stellen Wel wordt er steeds meer bekend

over deze componenten en hun effect op de gezondheid
U kunt aangeven dat u de ontwikkelingen op dit terrein in de gaten houdt

en zult handelen als dat nodig is Er is ook advies hierover aan de

Gezondheidsraad gevraagd Het nieuwe RIVM rapport en de analyse van

NIVEL maakt ook deel uit van deze nieuwe ontwikkelingen en is ook

daarom waardevol

5 Maak u sterk voor een norm voor elementair koolstof

Een ander onderdeel van fijnstof is elementair koolstof oftewel roet black

carbon Dit is een schadelijk deel van onveitrande emissies van fjnstof en

bevat onder andere PAK s Voor elementair koolstof is nog geen norm voor de

buitenlucht immissie terwiji deze er wel is voor werkplekken Wij verzoeken u

om in Europees verband u sterk te maken voor een norm voor elementair

koolstof

Reactie
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Deze passage behoeft geen aanpassing maar ook hier kan de provincie
zelf al maatregelen nemen laatste bullit

Om in Europees verband te kunnen komen tot een nieuwe norm zoals in

dit geval voor elementair koolstof is een grondige wetenschappelijke
onderbouwing nodig In 2018 schreefde Gezondheidsraad nog dat er

onvoldoende kennis was om voor componenten van fijnstof waaronder

roet advieswaarden in te stellen Wei wordt er steeds meer bekend

Bovendien gaat er een behoorlijke tijd overheen om normen te stellen

Als er aanwijzingen of wetenschappelijke gronden zijn om hiervoorte

pleiten zal ik in Europees verband een norm bepleiten voor immissies in de

buitenlucht

In de tussentijd kan de provincie wel binnen de Omgevingswet zelf

normen stellen door middel van een omgevingswaarde Het

onderzoek van RIVM en NIVEL zou wellicht als onderbouwing daarvoor

kunnen dienen

Geef een vervolg aan onderzoek geluid
Voor geluid zijn doorde WHO nieuwe advieswaarden afgegeven het RIVM

heeft hier in 2020 een rapport over aangeboden ais reactie op de motie

Schonis Dit rapport moet op Rijksniveau een vervoig krijgen

6

Reactie

• Deze passage behoeft geen aanpassing U kunt aangeven dat hieraan door

het Rijk gewerkt wordt

7 Aanvullende maatregelen Luchtkwaliteit DLCE

Maatregeien om uitstoot emissies te verminderen die wetteiijk en

afdwingbaar zijn warden door de veroorzaker van de uitstoot gereaiiseerd In

de IJmond investeert Tata Steei daar bovenop in maatregeien om de overiast

in de omgeving te verminderen Tata Steei heeft in decernber 2020 hiervoor

een investering van 300 miijoen aangekondigd Ongeveer de heift hiervan is

voor een maatregei die door ons met een ambtshaive wijziging van de

vergunning verpiicht wordt opgeiegd maatregei bij de Peiietfabriek Ais

onderdeei van het Programma Gezonde Leefomgeving heeft de provincie een

Uitvoeringsregeiing subsidie gezonde ieefomgeving compiexe industrie Deze

regeiing is bedoeid om een haaibaarheidsstudie uit te voeren naar

bovenwetteiijke maatregeien Voorde reaiisatie van grotere bronmaatregeien
op de schaai van de industrie in de IJmond is deze regeiing echter niet

bedoeid Ook de bij het SLA behorende SPUK regeiing biedt hiervoor geen
soeiaas Wii vraaen het Rijk om aanvuiiende maatregeien moaeink te maken

voor een aezondere leefomaevina in de IJmond

Reactie

• Aanvullende middelen voor een gezondere leefomgeving in de IJmond die

qua omvang de huidige budgetten zoals het Rijksbudget voor het SLA en

de genoemde provinciale subsidieregeling overschrijden zijn er niet Het is

aan een volgend kabinet om hierover te beslissen De vraag kan in

de formatie of vlak daarna gesteld worden

5 1 26
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Econ amie

Leefomge^ ing

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

Deslisnota M 31 0 6 5 1 26

@mlnienw nJ5 1 2e

Uitstelbrief twee sets Kamervragen rond Tata Steel
Datum

04 05 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 121084

Bijlage n

Inleiding

Op 16 april heeft u Kamervragen ontvangen van het lid Van Esch PvdD

over het bericht dat inwoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek zijn Op 19

april heeft u Kamervragen ontvangen van het lid Beckerman SPJ over ziek

worden door luchtvervuiling Deze gaan deels ook over Tata Steel

3

Beide sets vragen zijn zowel aan u gericht als ook aan de minister van VWS

Vanwege de benodigde afstemming met RWS ILT VWS SZW RIVM en de

Provincie Noord Holland kan de beantwoording niet binnen de gestelde
termijnen plaatsvinden

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u bijgaande uitstelbrief aan de Tweede Kamer te ondertekenen

Beslistermijn
De antwoordtermijn aan de Kamer is 7 mei 2021 voor de vragen van Van Esch

en 10 mei voor de vragen van Beckerman

6 1 2e

Pagina 1 van 1

293528 0093



Inspectie Leefomgeving en Transport
Minfsterfe van fn rostr»CTuur en Waterstoat

Staatssecretaris ILT

Omgeving en Dierstverlening

Netwerken leefomgeving en

wonen

Den Haag

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

M 3i 0 e 5 1 2e

5 1 2e siLenT nl

nota terinformatie
Datum

20 mei 2021Terugkoppeling gesprek IG ILT gedeputeerde
Noord Holland over Tata Steel d d 19 mei Kenmerk

ILT 2021 31991

Inleiding

Op 19 mei 2021 heb ik met gedeputeerde Olthof van Noord Holland gesproken
over Tata Steel Dit conform uw verzoek daartoe na mijn nota van 21 aprilT
Met deze nota informeer ik u over het verloop van het gesprek en de afspraken
die ik met de gedeputeerde heb gemaakt

Samenvatting
Het gesprek verliep in een goede sfeer waarbij vooral de wens om

elkaar te versterken werd benadrukt

De gedeputeerde gaf aan bezig te zijn met de uitvoering van het

programme Tata Steel 2020 2050 en zich te realiseren dat er nog veel

moet gebeuren

Hij gaf aan dat alle hulp daarbij welkom is en dat hij graag verneemt

welke mogeiijkheden de ILT ziet voor aanvuiiende actie door bevoegd

gezag Hij zei daarbij best de grenzen wat te willen opzoeken
Ik heb aangegeven dat de ILT graag met provincie en OD verkent

welke ruimte er nog is in de huidige regeigeving Ik heb ook gemeld
dat de ILT mee kan denken over knelpunten in de regeigeving
Ik heb ook mijn rol in het interbestuurlijk toezicht IBT genoemd Ik

heb gemeld dat ik op dit moment geen vermoeden heb van

taakverwaarlozing en daarom graag een constructief gesprek met de

provincie voer zonder IBT oogmerk maar dat ik deze rol uiteindelijk
wel zou kunnen inzetten De gedeputeerde begrijpt dit

We hebben afgesproken dat de ILT snel met provincie en OD om de

tafpl gaat om de mogeiijkheden voor bevoegd gezag te verkennen

5 1 2e

np Tns^rl piir Gpnpraal I ppfnmnasim ii i PIV Tranpinrul
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

^
ILT 5^1 18253
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevirgsveiligheid

Milieurisico s

Cluster E

Den Haag

Postbus 30945

2500 GX Den Haag

Contactoersoon

5 1 2e

T 070 5 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e Sminienw nlnota terinformatie
Informatie aangifte 1100 bewoners Tata Steel Datum

25 mei 2021

Kenmerk

IerW BSK 2021 142257

Inleiding

Op woensdag 19 mei 2021 heeft advocate Benedicte Ficq namens alle

aangesloten belanghebbenden zowel individueel als belangenorganisaties

aangifte gedaan tegen Tata Steel tbiilaae 11 Het betreft bier een

strafrechtelijke aangifte bij het Functioneel Packet van het Openbaar Ministerie

OM

Achtergrondinformatie
De aangifte is gericht tegen de feitelijk leidinggevers van Tata Steel vanwege

het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht bodem of oppervlaktewater

brengen van schadelijke stoffen waardoor gevaar voor de openbare gezondheid
te duchten s artikel 51 en 173a Wetboek van Strafrecht

De aangevers wijzen er op dat zij naar het strafrecht kijken als ultimum

remedium omdat het bestuursrechtelijke toezicht tot op heden ontoereikend is

gebleken Zij geven aan in dit standpunt bevestigd te worden door het rapport
van de Randstedelijke RekenkamerT Er wordt verwezen naar de diverse

rapporten van het RIVM de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de GGD

Tevens wordt gerefereerd aan de uitspraak van de provincie Noord Holland in

het interview met NH Nieuws dat de provincie niet de instrumenten heeft om

effectief bestuurlijk op te treden

Juridische gevoigen
Naar aanleiding van de aangifte kan het OM kijken of zij de bestuurders van

Tata Steel en of het bedrijf Tata Steel kunnen en willen vervolgen ondanks dat

de aangifte zich alleen richt tot de bestuurders Volgens het strafrecht is het

mogelijk dat een bestuurder die feitelijk leiding heeft gegeven aan de

gedragingen van Tata Steel door de rechter wordt veroordeeld voor een

geldboete of gevangenisstraf Rechtspersonen kunnen en worden ook vaker ter

^
https www randstecieli]ke rekenkamer nl onderzoek vergunningverlening toezicht

en handhaving bii tata steel en harsco provincie noord hoiland
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verantwoording geroepen Denk aan recente voorbeelden zoals de OM

beschikking bij ING en de Libor rente bij de Rabobank

Op basis van het opportuniteitsbeginsel is het OM niet verplicht naar

aanleiding van een aangifte tot vervolging over te gaan maar maakt het hierin

een eigen afweging Een reden om wel te vervoigen kan mede het aigemeen

belang zijn Dat is hier aan de orde Een reden om niet te vervoigen kan zijn
het afwachten van verder onderzoek en dat lijkt mij hier ook aan de orde met

oog op bewijsvoering causaal verband gezondheidsschade gevaar openbare

gezondheid en uitstoot stoffen en lopende onderzoeken en procedures in het

bestuursrecht Als het OM vervolging achterwege laat is het eventueel

mogelijk om het gerechtshof te verzoeken de vervolging te laten starten

Normaliter is bestuursrechtelijke handhaving door de provincie werkend in de

omgevingsdienst aangewezen Die gaat over de naleving van de

vergunningvoorschriften De strekking van de aangifte is echter in beginsel het

strafrechtelijk ter verantwoording roepen van de bestuurders van het bedrijf
Het OM zal de bestuursrechtelijke handhaving meewegen maar die is dus niet

in het geding Hoe spelen de rechtszaken die de

ILT heefl gewonnen tegen de
Het is aan het OM en daarna de rechter om te bezien of ze voldoende ku

onderbouwen en bewijzen dat normen stelselmatig zijn overtreden en d P 0 ^ ^Cie VOOr het niet voidoende

gevaar voor de gezondheid bewust op de koop toe is genomen

Opzettelijkheid en wederrechtelijkheid moet dan wel worden aangetoonc^Qg0|jj[^ p og mee in de afweging
Daarbij gaat het om de vraag of men zich aan de vergunning van de

provincie heeft gehouden of dat men zich bij het ontbreken van normeri

voldoende zorgvuldig heeft gedragen Voorwaarde voor strafrechtelijke vervolging
veroordeling van de rechtspersoon is ook dat de gedraging o a binnen de

normale bedrijfsvoering valt

aanscherpen van de vergunningen

Lopend traject inzake bestuursrechtelijke handhaving
Zoals u weet is ILT waaronder de IG in gesprek met de provincie Noord

Holland om in het kader van toezicht op de Wabo mee te denken over

aanscherping van de vergunning van Tata Steel m b t emissies naar de lucht

waaronder ZZS Zo zijn al n a v een uitspraak van de provincie en de ILT

maatregelen genomen tegen stikstofuitstoot Een dergelijke aanscherping moet

mede bijdragen aan beperking van de vermeende gezondheidsrisico s voor de

leefomgeving Bij de aangifte zal vooral worden gekeken naar de gedragingen
van Tata Steel en is het van belang of de vergunning is gevolgd m a w is er

wederrechtelijkheid Het is te bezien of de rechter daaruit concludeert dat het

bestuursrecht voldoende functioneert of juist niet en strafrecht op de plaats
is Het actief uitoefenen van bestuurlijk toezicht door ILT op de provincie
m b t vergunning aanpassing wordt voorlopig achter de hand gehouden als

handelingsperspectief

5 1 2e

’

5 1 2e HBJZ

OenM

Pagina 2 van 2

293218 0098



Antwoord op vraag staatssecretaris op nota ter informatie aangifte 1100 omwonenden

Tata Steel CM RONDZENDMAP 2021 7304

Hoe spelen de rechtszaken die de ILT heeft gewonnen tegen de Provinde voor het niet voldoende

aanscherpen van de vergunningen mogelijk nog mee in de afweging van het OM oFer reden is voor

vervolging

De beroepszaken van de ILT gingen over stikstof uitstoot NOx Het strafrechtartikel dat voor

deze zaak wfordt aangehaald gaat over schade aan de gezondheid die door milieuvervuiling
wordt veroorzaakt NOx is schadelijk voor de natuur maar niet direct voor mensen Er is dan

ook geen directe link tussen de zaken

In de beroepszaak over de vi indverhitters beperkte NOx emissie maar de provincie eiste niet

dat Tata aan de Europese norm voldeed is de ILT in het gelijk gesteld De rechter heeft de

provincie de opdracht gegeven te onderzoeken hoe bij Tata Steel de NOx emissie door de

windverhitters kan worden teruggebracht naarde Europese norm De provincie moet daar

binnen 36 vweken op 5 augustus 2021 een besluit over genomen hebben De indruk van de

ILT is dat dit gaat lukken

De beroepszaak over de pelletfabriek grote NOx emissie is niet ontvankelijk verklaard omdat

Tata Steel inmiddels al een kosteneffectiviteitsonderzoek had gedaan naar NOx reducerende

maatregelen Naar aanleiding van dat onderzoek heeft GS inmiddels besloten de vergunning
voorde pelletfabriek aan te scherpen en heeft Tata Steel besloten daarin te investeren betreft

circa de helft van het eind vorig jaar aangekondigde pakket van € 300 miljoen
Een reden voor het OM om Tata Steel niette vervolgen kan zijn het afv achten van vender

onderzoek en procedures in het bestuursrecht als het gaat om het bepalen van de scope van de

verwfijtbaarheid wederrechtelijkheid van Tata Steel Gezien de beperkte rol van NOx in het

geheel aan emissies van Tata Steel zal dit geen rol of geen rol van betekenis spelen in de

over\wegingen van het OM
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Set Kamervragen over Tata Steel van het lid Van

Esch PvdD
Datum

4 juni 2021

Kenmerk

IenW BEK 2021 lS9114

Bijlage n

Inleiding

Op 16 april hebben u en minister Van Ark van Medische Zorg en Sport

Kamervragen ontvangen van het lid Van Esch PvdD naar aanleiding van

onderzoekva het RIVM naar de milieusituatie en gezondheid van omwonenden

rondom het bedrijf Tata Steel Op 10 mei is uitstel gevraagd voorde

beantwoording De beantwoording die nu voorligt is ambtelijk afgestemd met

VWS EZK en de provincie Noord Holland VWS is ambtelijk akkoord De

antwoorden worden parallel aan de minister van Medische Zorg en Sport

voorgelegd

2

Geadviseerd besluit

U kunt instemmen met de brief met antwoorden en zo spoedig mogelijke

verzending naar de Kamer Op 10 mei is een uitstelbrief naar de Tweede

Kamer gestuurd voor de beantwoording van deze vragen

Beslistermijn

Graag zo spoedig mogelijk

Argumentatie
De eerste vragen gaan in op de uitkomsten van het RIVM onderzoek in

opdracht van de Provincie Noord Holland en uw oordeel daarover Er wordt

gevraagd of er extra medische ondersteuning kan komen voor omwonenden

die meer last hebben van bepaalde aandoeningen U verwijst hierbij naar het

bestaande zorgstelsel In verdere vragen wordt ingegaan op wat Rijk provincie
en andere stakeholders kunnen doen om de situatie rond Tata Steel voor de

omwonenden te verbeteren U legt in uw antwoorden uit hoe de verdeling
tussen bevoegdheden in elkaar zit en wat Tata Steel zelf u de ILT de

provincie Noord Holland de GGD het RIVM de IJmondgemeenten en de

Omgevingsdienst kunt doen en al doen Er wordt nadrukkelijk gewezen op de

samenwerking tussen Rijk en de andere stakeholders en naar de recent

concreet gemaakte plannen van Tata Steel in het leader van de Roadmap en

het eerste positieve oordeel hierover van de provincie
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Deze set Kamervragen hangt nauw samen met de vragen van het lid

Beckerman SP ook over de luchtkvwaliteit rond Tata Steel Beide sets vragen

hebben ook te maken met de brief die de Gedeputeerde Staten van Noord

Holland en de burgemeesters en wethouders van de drie IJmondgemeenten

Beverwijk Heemskerk en Velsen u op 14 april hebben gestuurd U ontvangt

met aparte nota s conceptantvi oorden op de vragen van het lid Beckerman

nota IenW BSK 2021 157228 en een conceptbrief ter beantwoording van de

brief van de provincie en de IJmondgemeenten nota lenW BSK

2021 159102

Politieke context

De situatie rond Tata Steel is de laatste tijd actueel door zorgen van

omiwonenden acties van het bedrijf zelf de provincie diverse andere

instanties en navenante aandacht in de media en onlangs de aangifte tegen

het bedrijf door enkele stichtingen en individuele bewfoners

Hoewel de provincie Noord Holland het bevoegd gezag is v ordt er ook steeds

meer naar lenW gekeken voor het nemen van maatregelen In de

beantwoording benoemt u uw wens om ook als Rijk IenW proactief en met de

instrumenten die we hebben onafhankelijk advies van de ILT bij

vergunningverlening actieve deelname in de Werkgroep die EZK met de

provincie en IJmondgemeenten rond C02 reductie heeft ingesteld etc een rol

te spelen De provincie vraagt het Rijk hier regelmatig om

Bijiagen
1 Kamervragen lid van Esch

2 Concept van een Kamerbrief met beantwoording van de vragen

5 1 2e
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefonng Circ
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Leefomgeving

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

ContactDersoon
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beslisnota M 31 0 5 5 1 2e

5 1 2e @minienw nl

Mede ondertekenen van sen brief van uw collega s

van EZK Antwoorden Schriftelijk Overleg Tata Steel
Datum

7 jutli 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 161627

Bijlage nInleiding
Naar aanleiding van enkele Kamerbrieven van de minister van EZK over zijn

afspraken met Tata Steel rond C02 reductie heeft de Tweede Kamer een

Schriftelijk Overleg belegd De vragen in dit SO aan beide bewindspersonen
van EZK gaan hoofdzakelijk over de afspraken rond C02 reductie die in het

kader van de Expression of Principles tussen EZK en Tata Steel gemaakt zijn
de plannen voor Carbon Capture and Storage CCS en verdere

toekomstperspectieven van Tata Steel op de lange termijn andere

energiebronnen etc

2

Enkele vragen gaan echter ook over de problemen en overlast die Tata Steel

veroorzaakt in de leefomgeving De antwoorden liggen op uw terrein en zijn
met ons afgestemd EZK heeft ons gevraagd of medeondertekening op zijn

plaats zou zijn

Geadviseerd besluit

• Ik adviseer u de antwoorden mede te ondertekenen omdat de vragen

deels op uw terrein liggen en omdat we hiermee ook als Rijk

gezamenlijkheid uitstralen rond het vraagstuk van de verduurzaming
van Tata Steel

• Instemmen met medeondertekening van de brief met bijiage van de

beide bewindspersonen van EZK

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk EZK wil de brief op maandag 7 juni naar de Kamer

zenden vanwege een Commissiedebat op donderdag 10 juni Dat is niet

haalbaar omdat we de definitieve antwoorden pas donderdag 3 juni aan het

eind van de dag kregen

Argumentatie
Enkele vragen en antwoorden gaan specifiek over de problemen en overlast die

Tata Steel veroorzaakt voor de directe leefomgeving en de omwonenden
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onderwerpen die gedeeltelijk onder uw verantwoordelijkheid vallen Deze

vragen zijn beantwoord in lijn met de antwoorden op de Kamervragen van de

ieden Van Esch PvdD en Beckerman SP die op dit moment ook aan u

voorgeiegd worden nota s IENW BSK 2021 159114 en lENW BSK

2021 157228

De voor u meest reievante vragen en bijbehorende antwoorden zijn in de

bijiage geei gemarkeerd

• De vragen van de D66 fractie op pagina 4 en de antwoorden op pagina
5 gaan onder andere over de synergie tussen verduurzaming CO2

winst en winst voor de leefomgeving In het antwoord wordt

aangegeven dat er waar mogeiijk naar synergie wordt gezocht
• De vragen van de SP fractie op pagina 13 en 14 en de antwoorden op

diezeifde pagina s gaan over gezondheidsproblemen en overiast van

omwonenden en over de afweging tussen de beiangen van het bedrijf
aan de ene kant en miiieu en omwonenden aan de andere kant De

vragen worden beantwoord in de iijn van de beantwoording van de

Kamervragen van de Ieden Van Esch en Beckerman Rond de afweging
van beiangen wordt benadrukt dat staai produceren in Nederiand mag

maar dat het bedrijf zich wei aan wetteiijke regels moet houden en

overlast tot een minimum moet beperken Er wordt ook gezegd dat

afwegingen niet eenvoudig zijn ais er ook bijvoorbeeld

werkgeiegenheid in het spel is

• Bovenaan pagina 15 staat een PM Als de vragen van het lid

Beckerman ai verstuurd zijn zal hier opgeschreven worden De

antwoorden op de vragen van het lid Beckerman zijn [datum] naar de

Kamer gestuurd Ais dit nog niet het geval zai hier opgeschreven
worden De antwoorden op de vragen van het lid Beckerman worden zo

spoedig mogeiijk naar de Kamer gestuurd
• De vragen van de ChristenUnie op pagina 24 en de antwoorden op

pagina 25 gaan onder andere over de fijnstofuitstoot Die wordt fors

minder als in het productieproces geen kolen meer gebruikt worden In

het antwoord wordt dit bevestigd maar niet vooruit gelopen op een

dergeiijke beslissing De maatregelen in de Roadmap ieveren ook een

forse verlaging op van de fijnstofuitstoot

Bijiagen
1 Kamerbrief

2 Beantwoording van de vragen

5 1 2e
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Datum

16 juni 2021

Werkbezoek omwonenden Tata Steel

Maandag 21juni

15 30 17 30 uur

Hotel Mare Sanat Rijckert Aertszweg 8 1949 BD Wijk aan Zee

lenW tel 06

Betreft

Datum

Tijd

Locatie

Contactpersoon

Begeleiding

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

Pens is uitgenodigd

Schud geen handen houdt anderhalve meter afstand en draag
een mondkapje in de binnenruimtes Omdat het programma deels

buiten zal plaatsvinden wordt u geadviseerd indien nodig een

regenjas te dragen en makkelijke schoenen

Pens

Bijzonderheden

Aankomst bij hotel Mare Sanat15 30 uur

U wordt ontvangen door gedeputeerde Noord Holland Jeroen Olthof

pn Hnnr rip 5 1 26

5 1 26

Aankomst genodigden Wanneer iedereen zit vindt er eerst een korte

voorstelronde plaats U neemt hier zelf het initiatief voor samen met

de gedeputeerde er is geen gespreksleider om het gesprek zo

informeel te houden U leidt samen met de gedeputeerde samen het

gesprek De lijst met aanwezigen treft u tevens aan in uw dossier

15 45

17 15 uur

17 15 uur Te woord staan aanwezige pers

U neemt afscheid en vertrekt17 30 uur
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18 juni 2021

Reactie op uw brief van 11 mei ji

Oproep tot slim regeringsbeleid inzake Tata Steel

Datum

Betreft

Geachte 5 1 2e

Hierbij reageer ik op uw brief van 11 mei jl die u samen heeft ondertekend met

de voorzitters van het Milieuplatform IJmuiden Noord de Stichting Frisse Wind nu

en de Stichting IJmondig met als titel Oproep tot slim regeringsbeleid inzake Tata

Steel Ilmuiden

Met grote belangstelling heb ik uw brief gelezen waarin u zowel uw zorgen uit over

de leefomgeving rondom Tata Steel alsook nadenkt over mogelijke opiossingen
om deze te verbeteren Tegelijkertijd doet u een oproep om de door u

aangedragen opiossingen mee te laten wegen in besluiten in de komende

regeerperiode

Zoals u weet is de formatie nog in voile gang en mijn opvolger voor de komende

regeerperiode nog onbekend Ik zal daarom reageren vanuit mijn huidige rol als

stelselverantwoordelijke en mijn betrokkenheid bij het dossier Tata Steel De door

u gedane suggesties en overwegingen zal ik meegeven aan mijn opvolger

Ik begrijp en deel uw zorgen door de vele incidenten bij Tata Steel en vele

verontrustende rapporten over de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond van

de afgelopen jaren

Zoals u terecht opmerkt is er een spanningsveld tussen de verschillende

bestemmingen in het IJmondgebied Het is aan het lokale bevoegde gezag om

hiermee in hun bestemmingsplan gemeente of inpassingsplan provincie

rekening te houden Mede op grond hiervan bepaalt het bevoegd gezag of er een

vergunning kan worden afgegeven voor een bepaalde industriele activiteit en

hoeveel ruimte er in de vergunning is voor uitbreidingT In hoeverre gebruik
wordt gemaakt van deze ruimte zoals in het geval van Tata Steel door een

verhoogde staalproductie is in beginsel aan de aanvrager van de vergunning

Voor Tata Steel is de provincie Noord Holland het bevoegd gezag en daarmee

verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen Als er sprake is van een

afwijking van het beleidsdoel of norm geeft de ILT een advies op een

^ Uitbreiden kan inhouden dat een inrichting groeit in omvang in productie of beiden
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vergunningaanvraag^ Dit advies wordt doorgaans overgenomen maar als dit niet Mmistene van

of onvoldoende gebeurt kan de ILT in beroep gaan^ Infrastructuur eti

Waterstaat

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onder meer aanbevolen om partijen zoals de

ILT die wetteiijk adviesrecht hebben pro actiever en eerder in het

vergunningverleningsproces te betrekken In de praktijk geeft de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de uitvoeringsdienst die in mandaat

VTH taken uitvoert voor de provincie Noord Holiand hier gehoor aan door

bijvoorbeeid actief om advies te vragen ook in situaties waarin dat niet wetteiijk

verplicht is De ILT is in gesprek met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
om te adviseren over mogelijke verbeteringen binnen de huidige vergunning
Tevens zal de ILT de uitvoering van de aanbevelingen van de Randstedelijke
Rekenkamer actief monitoren

Naast vergunningverleningstaken is de provincie Noord Holland verantwoordelijk
voor de taken op het gebied van toezicht en handhaving bij Tata Steel Dat heeft

onder andere geleid tot het meermaals opieggen van een last onder dwangsom
naar aanleiding van de grafietregens en onlangs nog naar aanleiding van het niet

door Tata Steel tijdig plaatsen van het elektrofilter

Zoals aangegeven begrijp en deel ik uw bezorgdheid maar zie ik ook een

positieve ontwikkeling Tata Steel zet nu zichtbaar in op verbeteringen die op

korte termijn moeten leiden tot een afname van geluids geur en stofoverlast^

Inmiddels is ook het nieuwe elektrofilter van de Sinterkoelers aangesloten en doet

het zijn werk door stof af te vangen en af te voeren De provincie Noord Holland is

positief over de snelheid en de concreetheid van de voorgestelde stappen door

Tata Steel vindt het een forse stap in de goede richting en heeft laten weten dat

de maatregelen voor omwonenden binnen twee jaar zeker tot merkbare positieve
effecten zullen leiden

Ook wordt samen met het ministerie van EZK gekeken naar lange termijn

maatregelen voor het terugdringen van de C02 uitstoot Hoewel geen concrete

maatregel op dit moment heeft Tata Steel bovendien haar medewerking

toegezegd voor een haalbaarheidsstudie van het door het bestuur van de FNV in

mei gepresenteerde plan voor de vergroening van de metaalindustrie voor een

verbetering van het klimaat en C02 reductie in de IJmond

Als bewindspersoon vind ik het belangrijk dat overheden zich gezamenlijk inzetten

voor een gezonde leefomgeving Dit gebeurt o a met het Schone Lucht Akkoord

waarmee gestreefd wordt naar gezondheidswinst door een verbetering van de

^
De ILT heeft een wettelijke Wabo adviesrol op de omgevingsvergunning

3
De ILT vond in 2019 dat de Provincie in de vergunning voor Tata Steei een iagere

uitstootnorm voor stikstofemissie van de windverhitters moest opnemen De rechter heeft

dit beroep gegrond verkiaard en de provincie de opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken

hoe bij Tata Steei de iagere uitstootnorm kan worden behaald De ILT biijft in gesprek met

de omgevingsdienst en de provincie over het verbeteren van de beide

vergunningvoorschriften hoogovens en peiietfabriek en heeft goede hoop dat dit leidt tot

de gewenste vermindering van de stikstofuitstoot van Tata Steei

Ais onderdeei van Roadmap waarbij Tata Steei 300 miijoen euro investeert in

maatregeien ter verbetering van de leefomgeving
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luchtkwaliteit Tevens zet ik mij op Europees niveau in voor een aanscherping van

miiieunormen voor de staaiindustrie

Ministerie van

Infrastructuur eti

Vlfaterstaat

Gezameniijk betekent ook dat overheden in gesprek gaan met betrokkenen om

contact te ieggen van gedachten te wisselen en eventueie beleidskeuzes toe te

lichten Voor de situatie in de IJmond vindt daarom op korte termijn 21 juni as

van 15 30 tot 17 30 uur een gesprek plaats met omwonenden^ van Tata Steei

Dit gesprek zai ik samen met de gedeputeerde leroen Oithof van de provincie
Noord Holland voeren Een vertegenwoordiger van de ILT zai aanwezig zijn Ik

realiseer me dat een gesprek niet direct tot opiossingen zai ieiden maar ik wil

graag uw zorgen bespreken en waar mogeiijk perspectief te bieden voor de

toekomst en de wijze waarop omwonenden worden betrokken

Ik hoop voor dit moment voldoende in te zijn gegaan op verschiliende aspecten
die genoemd zijn in uw brief en op 21 juni met u en andere vertegenwoordigers
van omwonenden die u vertegenwoordigd in gesprek te kunnen gaan

Hoogachtend

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

5 1 2e

S yafrVeldhoven _Varr4^r Meer

^
De provincie Noord Holland draagt zorg voor de vertegenwoordiging vanult de

omwonenden
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Gesprek met omwonenden Tata Steel op 21 juni 2021

15 30 17 30 uur

Datum

Kenmerk

IenW BSK 2021 lS3S3B

Op maandag 21 juni van 15 30 tot 17 30 uur is een gesprek gepland tussen u

en vertegenwoordigers van omivonenden van Tata Steel Dit gesprek vindt

plaats in de buitenruimte van het hotel Mare Sanat Rijckert Aertszweg 8 Wijk
aan Zee Programme locatie en setting staan in bijiage 1

Aanleiding en doel

Eind april heeft gedeputeerde Olthof van Noord Holland een verzoek aan u

overgebracht van enkele omwonenden om met hen in gesprek te gaan over de

leefomgeving rond Tata Steel Ditgebeurde naar aanleiding van publicatie van

recent onderzoek naar de leefomgeving en de gezondheid van inwoners in het

IJmondgebied Dit onderzoek van het RIVM in opdracht van de provincie wees

uit dat de lucht in het IJmondgebied viezer is dan in de rest van Nederland en

dat er meer acute gezondheidsklachten zijn bij de inwoners van het gebied
Het RIVM doet verder onderzoek waaruit zoals ook in het verleden

waarschijnlijk zal blijken dat er ZZS zitten in het stof dat neerdaalt op de

omiiggende gemeenten en er aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen

emissies van Tata Steel en de gezondheid van omwonenden

U hebt positief gereageerd op dit verzoek op voorwaarde dat het gaat om een

gezamenlijk gesprek met gedeputeerde Olthof en dat er ruimte is voor het

leggen van contact en het aanhoren van het verhaal van de bewoners Ook

emoties en frustraties mogen worden gedeeld

Gezien de aard van de problematiek de mate waarin deze al geescaleerd is

denk aan de recente aangifte tegen de bestuurders van het bedrijf door

advocate Benedicte Ficq en de vele momenten waarop deze problematiek in

de media is geweest zal het gesprek te kort zijn om iedereen uitgebreid aan

het woord te laten en om over opiossingen te kunnen discussieren Wei kunt u

betrokkenheid tonen en laten zien de zorgen te begrijpen U kunt samen met

de heer Olthof uitleggen wat ieders rol is en de vertegenwoordigers van de

Omgevingsdienst en de ILT uitnodigen kort te vertellen wat zij doen U laat met

dit gezamenlijke bezoek zien dat u betrokken bent en dat de verschillende
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overheidslagen zich ieder vanuit zijn rol gezamenlijk verantwoordelijk
voelen

Korte terugblik Wat speelt er nu

Er spelen op dit moment veel zaken rond Tata Steel

• Er is maatschappelijk veel druk op de provincie Noord Holland om

strenger te zijn op het bedrijf Omwonenden voelen zich gesterkt door

kritische rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer die op 28

januari 2021 heeft aangegeven dat de Vergunningverlening toezicht

en hand having op hoofdlijnen de verpiichte stappen voIgt maar niet

toereikend is Ook beveelt deze Rekenkamer aan om bij het Rijk en in

Europa te pieiten voor meer mogeiijkheden Zie het persbericht in

bijiage 5

• De ILT heeft in de afgelopen jaren beroepen aangespannen tegen de

provincie om strenger te zijn op Tata Steel bij bijvoorbeeld de ZZS

inventarisatie kwiklozingen op het riool en het terugdringen van

ongewfone voorvallen in de bedrijfsvoering die hoge piekemissies tot

gevolg hebben Op grond van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht Wabo adviseert de ILT de Omgevingsdienst ook bij
de vergunningverlening en het stellen van eisen aan bijvoorbeeld de

ZZS inventarisatie van Tata Steel

• Het RIVM heeft op 14 april een rapport uitgebracht in opdracht van de

provincie Noord Holland waarin geconcludeerd wordt dat er vaker

gezondheidsklachten zijn in het IJmondgebied en de lucht op meer

dagen en uren vies is dan elders Dit heeft geleid tot vragen van de

Kamerleden Van Esch PvdD en Beckerman SP De antwoorden op

deze vragen beslisnota s IENW BSK 20021 159114 en lENW BSK

20021 157228j zijn op 17juni naarde Kamer gestuurd
• Mede naar aanleiding van het rapport van het RIVM stuurde de

provincie u samen met de burgemeesters van de drie

IJmondgemeenten Beverwijk Heemskerk en Velsen een brief waarin

onder meer gevraagd wordt om meeren betere regelgeving vanuit het

Rijk Zij vragen om normen voor de cumulatie van ZZS een pleidooi in

Brussel voor strengere BREF s en normen voor elementair koolstof

meer onderzoek naar ultrafijnstof en geluid en meer mogeiijkheden
om lets te doen aan piekbelastingen van luchtvervuilende stoffen Het

antwoord op deze brief wordt op dit moment opgesteld
• Advocate Benedicte Ficq heeft op 19 mei namens een grote groep

bewoners een strafzaak aangespannen tegen de bestuurders van Tata

Steel met 800 aangiften in de hand

• Tegelijk loopt er vanuit de Rijksoverheid EZK een traject om samen

met Tata Steel het bedrijf te verduurzamen in de toekomst Dit is

vooral gericht op reductie van de C02 uitstoot deels door Carbon

Capture and Storage CCS Ook het verlichten van de druk op de

leefomgeving is hier onderwerp van gesprek
• Tata Steel kondigt met de Roadmap ter waarde van €300 miljoen

ingrijpende verbeteringen aan waardoor al over twee jaar vervuiling
en overlast significant kunnen worden teruggedrongen Het gaat hierbij
om verbeteringen aan de bestaande manier van werken staal maken

met kooks die ter plekke uit steenkool worden gemaakt Ideeen van

omwonenden en bijvoorbeeld onlangs de FNV en de Werkgroep Zeester

gaan veel vender gebruik van waterstof duurzame energiebronnen
een ander verbrandingsproces maar kennen nog geen sluitende

bedrijfs economische onderbouwing Tata Steel heeft zich bereid
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verklaard deze ideeen door een onafhankelijke derde te laten

onderzoeken op haalbaarheid

5 1 2e• Op 16juni heeft van Urgenda aan premier Rutte en

staatssecretaris Ye§ilgoz van EZK een ambitieus plan gepresenteerd
om binnen tien jaar grote stappen te maken voor een snelle afname

van de uitstoot van broeikasgassen Hierbij kwam sluiting van de

kooksfabriek en een eventuele ombouw van Tata steel naar een

waterstofgedreven fabriek of een fabriek die ruw ijzer importeert en

daardoor veel minder uitstoot ook aan de orde

Urgenda en diverse andere stakeholders beweren nu in de media zie

bijvoorbeeld het bericht van 17juni bij NH Nieuws in bijiage 7 dat ook

bij Tata Steel nu het momentum snel kantelt naar waterstof De

premier en staatssecretaris van EZK zouden positief hebben

gereageerd Ook het plan Havenstad IJmond wordt in deze

berichtgeving genoemd Hierbij zou ruw ijzer geimporteerd worden om

alleen de hoogwaardige eindproducten te maken in IJmuiden Hierop
heeft de staatssecretaris van EZK op 17 juni in de Kamer kritisch

gereageerd wat betreft kwaliteit van het eindproduct netto C02

reductie wereldwijd en efficientie

De werkelijkheid is dat iedereen ook de staalindustrie erkent dat

waterstoftechnologie de toekomst is maar nog geen werkende

technologie In Zweden wordt nu een proeffabriek gebouwd die moet

gaan aantonen dat het werkt Ook bij de tussenstap van dit precede

waarbij nog aardgas zal worden gebruikt is CCS nodig om de

klimaatdoelen te halen

De MP en de staatssecretaris van EZK hebben dan ook geen

toezeggingen gedaan maar verwezen naar de haalbaarheidsstudie die

Tata en FNV door een onafhankelijke derde partij laten uitvoeren

Indien u de vraag krijgt hoe u tegen deze plannen aankijkt kunt u

zeggen dat u hierover in nauw contact staat met de

staatssecretaris van EZK Op lange termijn is waterstof de

toekomst maar het staat nog in de kinderschoenen Het is een

goede zaak dat Tata Steel en de FNV samen hebben besloten een

onafhankelijke derde partij een haalbaarheidsstudie te laten doen

naar het FNV plan

Aanwezig bij het gesprek
Het verzoek om het gesprek kwam van vier vertegenwoordigers van de twee

meest actieve bewonersgroepen zie bijiage 2 In overleg met u is besloten te

verbreden naar een groep van elf actieve bewoners die allemaal meerdere

mensen vertegenwoordigen en afkomstig zijn uit een van de plaatsen die het

dichtst bij Tata Steel liggen in de drie IJmondgemeenten Hun namen staan in

bijiage 2 Zeven van deze elf hebben aangegeven te komen stand vrijdag 18

juni

ontvangen en u en de gedeputeerde uitgenodigd vooraf een bezoek te brengen
aan het landgoed Schapenduinen Hij krijgt heeft een standaard afwijzing

gekregen op dit verzoek

5A 2e uit Bloemendaal heeft de uitnodiging viavia ook

De vier bewoners die om dit gesprek hebben verzocht hebben u onlangs een

brief gestuurd Het antwoord hierop is op 18 juni verzonden beslisnota
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IENW BSK 2021 162664 en vindt u in bijiage 3 In uw antwoord gaat u in op

de bevoegdheidsverdeling rond Tata Steel en de rol van de ILT door Tata Steel

aangekondigde maatregelen de landelijke inzet op de verbetering van de

luchtkwaliteit via het Schone Lucht Akkoord en verwijst u ook naar het

gesprek van 21 juni

U zult het gesprek voeren samen met gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord

Holland Vanuit lenW is

5 l 2e

5 1 2e aanwezig vanuit de ILT

Jeroen Olthof iwordt bijgestaan door 5 1 2e

5 1 26

5 1 26

5 1 2e

bestuursadviseur en

ODNZKG nog onzeker eventueel zijn vervanger 5 1 2e Er wrordt nog

gesproken met DCO over een technisch gespreksleider

5 1 2e van de

Wat kunt u bieden en wat niet

Het gesprek zal voornamelijk bestaan uit een korte ronde vraarin de

genodigden hun verhaal mogen doen Als de tijd het toelaat kunt u voor een

aantal technische zaken ODNZKG en eventueel de ILT om een korte reactie

vragen Wat u als staatssecretaris kunt bieden staat in bijiage 4 Q Aj Het

gaat om acties in het kader van het Schone Lucht Akkoord

• Het Rijk houdt in Brussel een pleidooi voor strengere regelgeving Dat

gebeurt bij de herziening van de Richtlijn Industriele Emissies

lED RIEj de Richtlijn Luchtkw aliteit de NEC richtlijn nationale

emissieplafonds en de evaluatie en herziening van E PRTR [het
register met emissies van grote installaties Ook bij de afspraken over

individuele BREF s wordt ingezet op strengere eisen

• SLA partijen hebben afgesproken scherper te willen vergunnen onder

andere door inzet van de ILT als adviseurvan omgevingsdiensten
• Het Rijk past het activiteitenbesluit aan

Inzet van de ILT

• De ILT kan de provincie en de ODNZKG helpen vanuit haar Wabo

adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk verplichte
momenten ook adviseren op verzoek Sinds de beroepszaken over de

pelletfabriek en de windverhitters zijn de contacten tussen OD en ILT

geintensiveerd en \worden er al eerste stappen gezet Goed voorbeeld is het

door de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door

Tata Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voldoende grond om een formeel

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei wil de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbevelingen van

de Randstedelijke Rekenkamer

• Op dit moment worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd tussen ILT

en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART maken

van de te nemen vervolgacties na het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zoiwel de acties van de

provincie en de OD als die van de ILT zo effectief mogelijk te maken De

ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve houding bij de provincie
Enkele punten die de ILT aan de provincie OD heeft meegegeven zijn

□ Tata Steel aanspreken op het verplichte milieuzorgsysteem dat aan

eisen voldoet

□ In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

□ Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbelastingen terug te dringen
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o Alternatieve grens en richtwaarden vaststellen voor Tata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

o Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om bovenwettelijke

maatregelen gedaan te krijgen

Persmomerit

Na afloop staat u samen met gedeputeerde Olthof kort de pens te woord Hier

kunt u handelen volgens de spreekschetsen in bijiage 6

5 1 2e

Bijiage 1 Programma locatie setting

Bijiage 2 Deelnemers Gesprekspartners
Bijiage 3 Antwoordbrief aan vier vertegenwoordigers van bewoners die op IS

juni is verzonden

Bijiage 4a t m c Redeneerlijn Q A en Factsheet voor tijdens hetgesprek

Bijiage 5 Persbericht Randstedelijke Rekenkamer van 28januari 2021

Bijiage 6 Spreekpunten pensmoment afgestemd met u via woordvoering
Bijiage 7 Bericht van 17 juni op NH Nieuws C02 opslag in zee is geen heilig
huisje meer voor Tata Steel en Den Haag
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2500 EX Den Haag
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5 1 2e

gespreksnota M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e ^mlnlemiv nl

Kort kennismakingsgesprek met gedeputeerde Jeroen

Olthof van de provincie Noord Holland op vrijdag 27

augustus van 9 15 uur tot 9 45 uur

Datum

Kenmerk

IENW BSK 2021 226599

BijLage n

Aanleiding en doel

Jeroen Olthof PvdA is gedeputeerde van de provincie Noord Holland voor

Mobiliteit en Bereikbaarheid Leefbaarheid Gezondheid en Milieu en Luchtvaart

en Schiphol Zijn CV staat in bijiage 1 In deze rol is hij ook politiek

verantwoordelijk voor de vergunningverlening het toezicht en de hand having
de VTH taken 3 bij Tata Steel Jeroen Olthof heeft aangegeven graag te willen

kennismaken nog voor het gezamenlijke gesprek dat u met hem zult hebben

met vertegenwoordigers van de omwonenden van Tata Steel wordt nog

gepland en het CD over Tata Steel op 9 September

1

Met uw voorganger had Olthof veelvuldig contact Het ligt in de rede dat hij
met u ook een relatie wil opbouwen en ook kort wil uitleggen wat de provincie
tot op heden gedaan heeft en gaat doen aan het verbeteren van de

leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel

Op basis van het gesprek inzake Tata met u op 25 augustus is deze nota

aangepast Op uw verzoek is ook een overzicht toegevoegd van actuele

onderzoeken en bijbehorende data zie toelichtingj

Uw bijdrage
U kunt

• het gesprek benutten voor het opbouwen van de relatie

• De provincie bevragen op de voortgang van toezicht en handhaving
• benadrukken dat de rolverdeling tussen Rijk en provincie duidelijk

moet zijn ook voor de buitenwereld

• aangeven het gesprek met de omwonenden begin September echt

samen te willen doen

Vragen die u aan Olthof kunt stellen

• Hoe staat het met tussenrapportage over maatregelen Randstedelijke
Rekenkamer wanneer is deze gepland
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• ILT geeft aan dat Provincie scherper aan de wind kan zeilen m b t

aanscherpen vergunningen inhoud en tempo hoe wil de provincie dit

aanpakken
• Wat is het vervolg op de aanpak windverhitters Onderzoek zou gestart

worden

• Hoe gaat Provincie Tata houden aan haar beloften met betrekking tot

de Roadmap maatregelen zowel de wettelijke als de bovenwettelijke
• En een meer open vraag wat is de insteek van de provincie m b t de

toekomst Wat vindt de provincie van de plannen voor CCS en of

Zeester dit is meer een open vraag om te bezien of Jeroen Olthof wat

meer kan melden

Uw inzet

U kunt toelichten hoe u uw rol ziet conform gesprek op 25 aug

ILT ziet toe op handhaving en vergunning verlenging aanscherping
lenW is het beieidsverantwoordeiijke ministerie voor het stelsel van

vergunningverlening toezicht en handhaving het VTH stelsel

I W zet binnen de ED in op aanscherping van Europese emissieregels
voor grote bedrijven zoals Tata Steel zodat vervuiling verder wordt

teruggedrongen

Op 21 juni en 7 juli is actief inbreng geleverd bij workshops van de

Europese Commissie in het kader van de lopende herziening van de

Richtiijn industrieie emissies Dit is het belangrijkste Europese

instrument voor het terugdhngen van vervuiling door de industrie

Tijdens de Europese Miiieuraad van 10 juni is het Zero Pollution Action

Plan besproken Daar heeft mijn voorganger steun uitgesproken voor

maatregelen die luchtvervuiling terugdringen en het belang van

maatregelen voor de Industrie benadrukt

Inzet op luchtkwaliteit en in kaart brengen van effecten op milieu en

gezondheid
U kunt toelichten wat uw inzet Is rond de haalbaarheidsstudie naar het

plan Groen Staal een onafhankelljk aanvullend advies opgesteld door

het RIVMy waarin ook duldelijk wordt wat de effecfen zijn van de

verschillende scenario s voorde leefomgeving en gezondheid van

omwonenden transparantie van milieu effecten in de hoop dat die

beter meegewogen worden in de beslissingen van het bedtijf Tata Steel

en In publieke beslissingen over de eventuele inzet van publiekgeld
U kunt toelichten dat u inzet op luchtkwaliteit om gezondheidswinst te

realiseren via het Schone Lucht Akkoord Met de aanpak hoog

blootgestelde gebieden wordt speciHek gekeken naar de IJmond regio

1

2

3

Verder kunt u

• Benadrukken dat het van belang is om gezamenlijk toe te zien op de

uitvoering van de Roadmap ter waarde van 300 miljoen Euro

die Tata Steel heeft aangekondigd voor het verbeteren van de

leefomgeving de helft daarvan is verplicht volgens de vergunning de

helft daarvan bovenwettelijk ongeacht welk toekomstscenario

gekozen wordt

• afspreken de communicatie richting omwonenden te stroomlijnen
en de werkgroep en stuurgroep te vragen een gezamenlijke

communicatiestrategie op te stellen om eenduidig naar burgers te

kunnen opereren en te voorkomen dat we steeds het wiel opnieuw
uitvinden
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• memoreren dat er op ambtelijk niveau goede samenwerking is

tussen het Rijk EZK en lenW waar relevant ook VWS en andere

departementen en de provincie en dat we die moeten voortzetten

Achtergrond
In het recente verleden is de ILT maar ook bijvoorbeeld de Randstedelijke
Rekenkamer kritisch geweest op hoe de VTH taken doorde Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied OD NZKG in opdracht van de provincie Noord Holland

uitgevoerd werden Het algemene beeld was dat het wel wat strenger kon en

vaker de randen zouden kunnen worden opgezocht ook al levert dat vaker op

dat Tata Steel bezwaar maakt en er rechtszaken worden gevoerd Op grond
van deze aanbevelingen zijn de provincie en OD NZKG nu aan de slag Jeroen

Olthof zal waarschijnlijk willen vertellen hoe de provincie dit nu aanpakt onder

andere met het Programme Tata Steel 2020 2050 Bijiage 2 geeft een korte

samenvatting van de acties in het afgelopen jaar van provincie en ILT

Tegelijkertijd doet de provincie samen met de relevante IJmondgemeenten

Beverwijk Heemskerk IJmuiden en Veisen ook een beroep op het Rijk Het

Rijkzou in hun ogen meer kunnen doen Zij doen diverse suggesties in de brief

die zij op 14 april dit jaar hebben gestuurd naar uw voorganger Het antwoord

op deze brief wordt op dit moment op grond van uw commentaar op nota

IenW BSK 2021 220589 aangepast Bijiage 3 is identiek aan de bijiage bij die

brief en geeft beknopt een overzicht van de verzoeken en uw

conceptantwoorden

Ook in de provinciale politiek ligt het dossier Tata Steel gevoelig De lokale

nieuwsmedia Noord Hollands dagblad NH nieuws besteden regelmatig
aandachtaan Tata Steel Hoewel ook werkgelegenheid nog een belangrijk

argument is is de afgelopen tijd de nadruk wel steeds meer komen te liggen

op de leefomgeving en gezondheid van omwonenden Jeroen Olthof is de

opvolgervan zijn partijgenoot Adnan Tekin die is eind 2019 gesneuveld op het

dossier

In het dossier is de provincie een natuurlijke bondgenoot van lenW EZK praat

met Tata Steel over C02 reductie via CCS en over behoud van innovatiekracht

concurrentievermogen en werkgelegenheid Tata Steel en EZK weten dat

verbetering van de leefomgeving en gezondheid van omwonenden de license

to operate is voor het bedrijf Echter de provincie en lenW worden vooral

aangesproken door de omwonenden op deze punten Het is zaak richting
omwonenden duidelijk te zijn over de verdeling van verantwoordelijkheden De

provincie is het bevoegd gezag en voert VTH taken uit via opdracht aan de OD

NZKG lenW is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel en het halen van de

milieunormen in Nederland en dus ook in het IJmondgebied

De ambtelijke samenwerking tussen EZK lenW de provincie en de

IJmondgemeenten in een werkgroep en stuurgroep loopt goed Er is echter nog

wel winst te behalen door in werkgroep en stuurgroep afspraken te maken over

een meer gezamenlijke communicatiestrategie richting burgers bewoners Tot

op heden stemmen we af en handelen we ad hoc De werkgroep zou ook een

strategie kunnen vaststellen om te voorkomen dat burgers over dezelfde

vragen van verschillende organisaties andere antwoorden krijgen en om te

voorkomen dat wij het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden
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Toelichting

Onderstaand overzicht betreffen onderzoeken die momenteel onder de aandacht zijn

Onderzoek

Haalbaarheidsstudie

naar het FNV plan

Publicatie

Tussenrapportage
verwacht 1

September
eindrapportage
voorzien in

oktober

Tata is van plan om met behulp van CCS versneld C02 te

beperken Daarnaast heeft FNV samen met werkgroep
Zeestereen plan Groen Staal Zeester^ opgesteld Hierin

wfordt versneld overgeschakeld naar een andere manier van

staal maken zonder kolen Dan zou de impact op de

leefomgeving sneller afnemen dan in de optie van het opslaan
van C02 FNV en Tata Steel hebben samen met een

onafhankelijke derde partij opdracht gegeven om een

haalbaarheidsstudie uit te voeren Voor het CD over Tata in

deTweede Kamer zal Roland Berger een tussenrapportage

opieveren Definitieve rapportage wordt in oktober verwacht

Opdrachtgever
Tata Steel en FNV

Uitvoering
Roland Berger

Onderzoek

Effecten milieu en

gezondheid van FNV

plan groen staal CCS

plan Tata

Ter uitvoering van de motie Hagen en Boucke werkt het

RIVM in onze opdracht aan een onafhankelijke onderzoek

naar de gevolgen voor gezondheid en milieu van de

verschillende scenario s voor Tata Steel parallel aan het

onderzoek van Roland Berger
RIVM streeft ernaar dit onderzoek in de vorm van een korte

notitie nog voor het commissiedebat Tata op 9 September af

te ronden het is nog even de vraag of dat lukt Wij houden

daarover nauw contact met RIVM Zoals eerder toegelicht
betreft het een notitie op hoofdlijnen Meer is op dit moment

niet haalbaar vanwege de krappe tijdsplanning onderzoek

naar gezondheidseffecten vraagt veel tijd

Publicatie

Verwacht na

reces

Opdrachtgever
lenW

Uitvoering
RIVM

Publicatie

2 September
2021 naar

ve rwachting

DEEL 2 van onderzoek

RIVM naar

gezondheidseffecten
in de IJmond

Aandachtspunt m b t het rapport

Erzijn Kamervragen^ gesteld deze suggereren dat het RIVM

bewust het rapport onder de pet houdt voor het

commissiedebat over de toekomst van Tata Steel gepland op

9 September a s Dit is een onterechte aanname omdat het

commissiedebat los staat van de afspraken over publicatie
van het RIVM rapport en het commissiedebat verplaatst is

van 8 juli naar 9 September De opdrachtgevers hebben

samen een tijdspad bepaald voor o a het onderzoek en de

publicatie van het rapport De planning is dat de publicatie
van het rapport half September zal plaatsvinden

Deel 2 is een vervolg op het onderzoek Tnschatting
Igezondheidsrisico s grafietregen Wijk aan Zee uit 2019 Eind

2020 zijn veel stofmonsters genomen deze worden

momenteel geanalyseerd De analyse van het RIVM geeft
inzicht in de samenstelling van het stof Verder wordt er een

risicoanalyse voor de gezondheid opgesteld Voor de zomer

van 2020 zijn op enkele locaties stofmonsters genomen in de

IJmond Hiervan is onderzocht welke stoffen in het stof

aanwezig zijn Verschillende metalen en PAK s werden daarbij
aangetroffen Er is toen geen gezondheidskundige duiding
uitgevoerd op de bevindingen risicoanalyse De resultaten

van deze stofmonsters worden meegenomen in een

^
Betreft Kamervragen van het lid Leijten SP van 22 juli jl met kenmerk 2021Z13948

over het bericht RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de

pet De beantwoording is nog niet gepubliceerd update 19 aug 2021
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nota terinformatie
Datum

21 juli 2021Debat Toekomst Tata Steel’ 9 September 2021

Kenmerk

IenW BSK 2021 207397

Inleiding

Bijgaand treft u het dossier aan voor het commissiedebat toekomst Tata Steel

op donderdag 9 September 2021 van 10 00 tot 13 00 uur U voert dit debat

samen met de minister van Economische Zaken en Klimaat S A Blok U wordt

daarbij ondersteund door

medewerker^ van dedirectie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

DICE en de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico s OenM Het

vooroverleg met de minister van EZK S A Blok staat gepland op DATUM

of en enkele5 1 26 5 1 26

Agenda
Voor het Commissie Debat staan de onderstaande brieven geagendeerd Dit

betreft alleen brieven van de minister van EZK

• Brief regering S A Blok minister van Economische Zaken en Klimaat

Reactie op het verzoek van het lid Thijssen gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 18 mei 2021 over het bericht Groen plan
voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden en 40

duidend baneny 8 juni 2021 32813 719

• Brief regering B van t Wout minister van Economische Zaken en

Klimaat Afspraken met Tata Steel over C02 reductie 30 maart 2021

32813 677

• Brief regering S A Blok minister van Economische Zaken en Klimaat

Antwoorden op vragen commissie over afspraken met Tata Steel over

C02 reductie 8 juni 2021 32813 720

Dossierinhoud

Het Tata Steel dossier omvat een aantal politiek gevoelige actuele

onderwerpen
• Voor Tata Steel is Noord Holland het Bevoegd Gezag zij hebben de

uitvoering van de taken voor Vergunningverlening Toezicht en
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Handhaving VTH belegd bij de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied ODNZKG

1100 personen en 8 organisaties hebben aangifte gedaan tegen Tata

Steel Benedicte Ficque begeleidt de aangifte
De Staatssecretaris van lenW Van Veldhoven heeft met omwfonenden

van Tata Steel gesproken samen met de gedeputeerde Olthoff in juni
20201

Een werkgroep en stuurgroep is opgericht voor afstemming tussen

lenW BZK provincie Noord Holland en de IJmond gemeenten
Tata Steel voert een aantal verbeteringen door op het gebied van

stank geluid en overlast onder de naam roadmap

Taakverdeling EZK IenW

Hieronder is een overzicht opgenomen van onderwerpen iwaarover u dan vi^el

de minister van EZK het woord voert tijdens het debat

Onderwerp Ministerie

Luchtkwaliteit lenW

Effecten plan FNV leefomgeving en

gezondheid

lenW

Ondersteuning aanscherping

verqunninq

lenW ILT]

Wet en regelgeving op het gebied
van gezondheid milieu en overlast

lenW

Roadmap Tata Steel lenW

Maatschappelijke relevantie Tata

Steel

EZK

Expression of Principles EoP EZK

Plan FNV Zeester EZK

Verduurzamingsopties CCS Direct

Reduced Iron DRI Scrap metal Unit

SMU en subsidiemogelijkheden

EZK

Tussentijdse resultaten onafhankelijk
onderzoekTSN FNV

EZK

Economische veiligheid EZK

Verantwoordelijkheid lenW

Ral als VTH stelselverantwoordelijke
De staatssecretaris van lenW is stelselverantwooOrdelijke voor het VTH stelsel

zoals de inrichting van het stelsel met omgevingsdiensten en het opstellen van

de basistaken voor milieu

Wat betreft Tata Steel is de ambitie van lenW om de provincie zo goed

mogelijk te ondersteunen in de uitdagingen die zij als bevoegd gezag ervaart

en de Kamer correct te informeren over voorkomende VTH situaties bij Tata

Steel

Beieids verantwoordelijkheid
lenW is beleidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het terugdringen
van luchtverontreiniging bijvoorbeeld via hetSchone Lucht Akkoord en NSL
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emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen en daarmee verbetering van de

volksgezondheid en het realiseren van een circulaire economie CE In deze

rol wordt de staatssecretaris van lenW door burgers en media aangesproken

op de situatie bij Tata Steel ook al is lenW geen bevoegd gezag

lenW is systeemverantwoordelijk voor luchtkiwaliteit dit betekent dat zij

verantwfoordelijk is voor de wet en regelgeving en monitoring van

luchtkwaliteit

Rollen ILT in VTH stelsel

Interbestuurlijk toezicht

De Minister van lenW is toezichthouder op de uitvoering van de taken die aan

de provincies zijn opgedragen in medebe\wind op hetterrein van milieu VTH

taken zijn dergelijke taken De ILT is aangewfezen om dit toezicht uit te voeren

Het toezicht is terughoudend en selectief vormgegeven conform de Wet

revitalisering generiek toezicht Wrgt Pas wfanneer er signalen zijn dat het

bevoegde gezag haar taken niet naar behoren uitvoert pakt de ILT de rol van

interbestuurlijk toezichthouder op Het interbestuurlijk toezicht is alleen gericht
op de uitvoering van wettelijke medebewfindstaken Ingrijpen gebeurt alleen als

wfettelijk vastgelegde medebeiwindstaken niet juist v^orden uitgevoerd Of als

besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of het recht

Wabo advies

De ILT vervult binnen het VTH stelsel een adviserende rol aan de provincies bij
de verlening van omgevingsvergunningen aan grote bedrijven w aaronder

Brzo bedrijven zoals Tata Steel Deze rol houdt in dat de provincie verplicht is

de ILT om advies te vragen alvorens een vergunning te verlenen waarop de

ILT de mogelijkheid heeft te adviseren op de ontwerpvergunning Daarnaast

heeft de ILT de mogelijkheid tot het doen van actualisatieverzoeken en

handhavingsverzoeken

Moties en toezeggingen
Motie Haoen Boucke fP66

Op 8 juli 2021 is de motie Hagen Boucke^ aangenomen Met de motie wordt de

regering verzocht het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschiliende scenario s voor Tata Steei paraiiei
uit te voeren aan de haaibaarheidsstudie naar het FNV pian en de Kamerte

informeren over de uitkomsten hiervan voor het debat over Tata Steei dit najaar

Eerder verkondigd standpunt De motie op stuk nr 192 vraagt om een

onafhankelijk onderzoek parallel aan de haaibaarheidsstudie van het FNV plan uit te

laten voeren en de Kamer voor het debat in het najaar te informeren Van

Veldhoven heeft hierover aangegeven dat ze met partijen werkt om dat onderzoek

zo snel mogelijk te laten voeren Het is wel afhankelijk van de haaibaarheidsstudie

dus deels kan het parallel maar niet volledig omdat we de invulling van de

haaibaarheidsstudie nodig hebben om vervoigens de effecten ervan te kunnen

beoordeien Wat betreft de vraag of ik het voor het debat kan leveren dat is

afhankeiijk van wanneer u het debat plant Op 9 September zai het nog niet gereed
zijn Ik zie het als een inspanningsverplichting om het zo spoedig mogelijk te doen

maar daarmee geef ik uw Kamer ook in overweging om het debat zo te plannen dat

het rapport kan worden meegenomen Ik zai het zo snel mogelijk doen Daarmee

laat ik het oordeel over aan de Kamer Een inspanningsverplichting zo snel

mogelijk maar wel een winstwaarschuwing 9 September zai niet lukken

Motie Erkens en Thiissen

https WWW tweed eka mer nl ka merstu kken moties deta il id 202 IZl 30128rdi

d 2021D27943

^
ID 12057
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Toezeaaina studie effecten leefomqevinq en qezondheid

Op ljuli tijdens het commissiedebat is door Van Veldhoven toegezegd de

effecten van het plan Groen Staal op leefomgeving en de gezondheid in beeld

te brengen

Er is al een plan van FNV Groen Staal Hlerin wordt versneld overgeschakeld
naar een andere manier van staal maken zonder kolen Dan zou de impact op

de leefomgeving sneller afnemen dan in de optie van het opslaan van C02

FNVen Tata Steel hebben samen met een onafhankelijke derde partij opdracht

gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren Die moet deze zomer

worden afgerond De stas heeft hierover aangegeven samen met de provincie
Noord Holland in gesprek te zijn met de FNV en het RIVM om in aanvulling op

deze studie de effecten van het plan Groen Staal op de leefomgeving en de

gezondheid in beeld te brengen zodat deze ook kunnen worden betrokken bij
de afweging van investeringen in de toekomst

5 1 26
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Toelichting
Verantwoordelijkheid lenW
Rol als VTH stelselverantwoordelijke
De staatssecretaris van lenW is stelselverantwooOrdelijke voor het VTH stelsel

zoals de inrichting van het stelsel met omgevingsdiensten en het opstellen van

de basistaken voor milieu Dit houdt in dat de actoren binnen het VTH stelsel in

staat moeten zijn hun wettelijke taken naar behoren uit te kunnen voeren

maar ook dat de staatssecretaris van lenW

Het bevoegd gezag zoals de provincie voor Tata Steel kan ondersteunen

bij het versterken van de uitvoering van de VTH taken Een voorbeeld

hiervan is het wijzen van de provincie op binnen het reguliere normenkader

scherper vergunnen je kan laag in de wettelijke bandbreedte vergunnen of

hoog inzetten

Een adviserende rol heeft bij de verlening van omgevingsvergunningen aan

grote bedrijven in de vorm van een Wabo advies door de ILT

Toezicht houdt op de uitvoering van de VTH taken op het terrein van milieu

die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind in de vorm van

interbestuurlijk toezicht door de ILT

Van belang hierbij is dat het hiergaatom de wettelijke milieueisen en

maatregelen waaraan Tata Steel moet voldoen Het toezicht en de handhaving
van de omgevingsdienst is daarop gericht

Wat betreft Tata Steel is de ambitie van lenW om de provincie zo goed
mogelijk te ondersteunen in de uitdagingen die zij als bevoegd gezag ervaart

en de Kamer correct te informeren over voorkomende VTH situaties bij Tata

Steel

Beleids verantwoordelijkheid
lenW is beleidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het terugdringen
van luchtverontreiniging bijvoorbeeld via hetSchone Lucht Akkoord en NSL

emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen en daarmee verbetering van de

volksgezondheid en het realiseren van een circulaire economie CE In deze

rol wordt de staatssecretaris van lenW door burgers en media aangesproken
op de situatie bij Tata Steel ook al is lenW geen bevoegd gezag

lenW is systeemverantwoordelijk voor luchtkwaliteit dit betekent dat zij

verantwoordelijk is voor de wet en regelgeving en monitoring van

luchtkwaliteit

De problematiek rond Tata biedt ook kansen om de gezondheid van

omwonenden van Tata Steel te verbeteren Van belang hierbij is dat het hier

gaat om bovenwettelijke maatregelen we willen stimuleren dat Tata Steel

activiteiten ontplooit die de gezondheid van omwonenden ten goede komen De

ambitie voor het terugdringen van luchtverontreiniging is vastgelegd in het

Schone Lucht Akkoord 50 minder gezondheidsschade als gevolg van

binnenlandse bronnen in 2030

Bij inzet van lenW op bovenwettelijke maatregelen is de vraag hoe dit te

realiseren lenW kan onderandere meeliften op ambities van andere partijen
zoals EZK in de uitwerking van het EoP en op het huidige politiek
maatschappelijke momentum ook is lenW actief op Europees niveau om te

pleiten voor strengere normen bijvoorbeeld bij de herziening van de Richtlijn
Industriele Emissies en bij de herziening van onderdeze Richtlijn op te stellen

definities van Best Beschikbare Technieken BBT Deze zijn uiteindelijk leidend

bij de vergunningverlening Dit is een langetermijninspanning
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InzetILT

• De ILT kan de provincie en de ODNZKG helpen vanuit haar Wabo

adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk verplichte
nnomenten ook adviseren op verzoek Sinds de beroepszaken over de

peiietfabriek en de windverhitters zijn de contacten tussen OD en ILT

geintensiveerd en worden er ai eerste stappen gezet Goed voorbeeid is het

door de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door

Tata Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voldoende grond om een formeel

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei wil de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbevelingen van

de Randstedelijke Rekenkamer

• Op dit moment worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd tussen ILT

en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART maken

van de te nemen vervolgacties na het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zowel de acties van de

provincie en de OD als die van de ILT zo effectief mogelijk te maken De

ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve houding bij de provincie
Enkele punten die de ILT aan de provincie OD heeft meegegeven zijn

o Tata Steel aanspreken op het verplichte milieuzorgsysteem dat aan

eisen voldoet

o In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

o Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbelastingen terug te dringen
o Alternatieve grens en richtwaarden vaststellen voorTata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

□ Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om bovenwettelijke

maatregelen gedaan te krijgen
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[ @tatasteeleurope com]
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Subject brief met uitnodiging
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DGMI

Mon 8 2 2021 9 41 43 AM

Mon 8 2 2021 9 41 00 AM

Dag 5 1 2e

We hebben elkalaiftten relkwijdte verzcretig even telefonisch gesproken Ook de brief die jullie eerder hebben verstuurd met een

uitnodiging om met inmiddels voormalige staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven in gesprek te gaan is aan de orde gewreest
Het ieek me goed daar nog even op terug te komen Aiiereerst excuses voor het uitblijven van een reactie zoals ook teiefonisch

toegelicht is het verzoek onbedoeld blijven iiggen Wij hopen na het zomerreces met een reactie op de uitnodiging te kunnen

komen iaten we daarover in ieder gevai in contact biijven

Vriendelijke groet

5 1 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Rijnstraate | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
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Kenmerk

3234413 1013275

Zaaknummer

Antwoorden op de kamervragen van het lid Leijten
SP over RIVM houdt rapport over gezondheid
rond Tata Steel nog lang onder de pet ingezonden

op 22 juli 2021

1013275
ter beslissing

Bijlage n

1

Afschrift aan

Paraaf directeur Paraaf DGV

Aanleiding voor deze nota

Bijgaand vindt u de antwoorden op de kamervragen van het lid Leijten SP

over het bericht RIVM houdt rapport over gezondheid rond Tata Steel nog

lang onder de pet met kenmerk 2021Z13948 ingezonden op 22 juli 2021

De staatssecretaris van lenW is verantwoordelijk voor het dossier Tatasteel

en luchtvervuiling schone lucht akkoord Deze antwoorden worden door de

staatssecretaris van lenW mede namens u verstuurd lenW heeft geen

uitstelbrief gestuurd en daarom is de deadline 15 augustus

1
Uw kenmerk

2021Z13948

Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag uw akkoord op de antwoorden op de kamervragen

2

Samenvatting en conclusies

In de kamervragen wordt gevraagd of een RIVM rapport onder de pet wordt

gehouden Het gaat om een rapport die het RIVM in opdracht van de

Provincie Noord Holland en de IJmondgemeenten maakt Het betreft een

gefaseerd onderzoek n a v het onderzoek uit 2019 naar de grafietregens
veroorzaakt door Tata Steel De opdrachtgevers hebben samen een tijdspad

bepaald voor onder andere het onderzoek en de publicatie van het rapport

De planning is dat de publicatie van het rapport half September zal

plaatsvinden De conceptversie is alleen gedeeld met de GGD als partner in

het onderzoek en niet met opdrachtgever

3

De Kamervragen suggereren dat het RIVM bewust het rapport onder de pet
houdt voor het commissiedebat over de toekomst van Tata Steel gepland op

9 September a s Dit is een onterechte aanname omdat het commissiedebat
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los staat van de afspraken over publicatie van het RIVM rapport en nota bene pg

het commissiedebat verplaatst is van 8 juli naar 9 September x

Omdat het Rijk niet de opdrachtgever is voor het RIVM onderzoek gaat
ook niet over de publicatie en het delen van het rapport met de Kamer Dit is

duidelijk bij de beantwoording van de Kamervragen aangegeven aisook de

bronvermelding van ieder antwoord

Kenmerk

3234413 1013275 Fout

Onbekende naam voor

documenteigenschap

4 Draagviak politiek
Tata Steei komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en miiieu Hoewel Tata Steei in eerste instantie zelf

verantwoordelijk is voor de naleving van de algemene rijksregeis en

vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag de provinde Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle Vergunningverlening
Toezicht en Handhavings VTH taken op grond van de Wet algemene

bepaling omgevingsrecht Wabo richten belanghebbenden zich steeds vaker

met vragen tot het Rijk en resulteert dit naast burgervragen ook in de nodige

Kamervragen over onder andere onderzoeken als van het RIVM

In eerdere onderzoeksrapporten is gewezen op het hogere voorkomen van

bepaalde chronische aandoeningen in het IJmondgebied Dat is ook de reden

dat er een aantal trajecten lopen om tot merkbare positieve effecten voor de

leefomgeving rond Tata Steel komen Zowel het Rijk als de Provincie Noord

Holland de betrokken gemeenten in het IJmondgebied de

omgevingsdiensten en de GGD Kennemerland werken intensief samen

Tata Steel zelf en de provincie Noord Holland als bevoegd gezag zijn prioritair
aan zet om met hulp van de betrokken omgevingsdiensten de leefomgeving
te verbeteren Het Rijk adviseert en ondersteunt waar mogelijk bijvoorbeeld
via de inzet van de Inspectie Leefomgeving en Transport en via inspanningen
om in Europa te pleiten voor strengere bronmaatregelen Daarnaast vormt

het Rijk de ministeries van lenW en EZK samen met de provincie Noord

Holland een werkgroep waarin de mogelijkheden verkend worden om Tata

Steel structured te verduurzamen en tegelijk de kwaliteit van de

leefomgeving te verbeteren De inzet is om zo snel mogelijk tot tastbare

resultaten te komen VWS neemt niet deel aan de werkgroep Hoewel VWS

het van groot belang vindt dat de gezondheid van omwonenden wordt

beschermd heeft VWS verder geen rol in deze casus behalve

stelselverantwoordelijkheid voor GGD als het gaat om advisering van

gemeenten op medische milieukunde

Ook werkt de provincie Noord Holland aan een gezondere leefomgeving met

het Programme Gezonde Leefomgeving en het Programme Tata Steel 2020

2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond Inmiddels is

de provincie ook in gesprek met Tata Steel om de investering van € 300

miljoen die het bedrijf heeft aangekondigd in de zogenaamde Roadmap f te

concretiseren zodat er zo spoedig mogelijk maatregelen tot uitvoering

gebracht kunnen worden

^
https www noord

holland nl Onderwerpen Gezonde_leefomgeving_Milieu Projecten Tata_5teel Programma_Ta

ta Steel_2020_2050
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Verder werkt het kabinet lenW als trekker aan het schone lucht akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord ondertekend door het Rijk alle

provincies en een groot aantal gemeenten is gezondheidswinst door

schonere lucht Inzet is het realiseren van 50 gezondheidswinst voor het

aandeel uit binnentandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016 De

omgeving Kennemerland doet hier ook aan mee

P6

Kenmerk

3234413 1013275 FoutI

Onbekende naam voor

documenteigenschap

5 Draagviak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Belanghebbenden als bewoners van de IJmond en de Stichting IJmondig

Stichting Frisse Wind nl Milieuplatform IJmuiden Noord Stichting

Schapenduinen en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben zich verenigd om

gezamenliik de gezondheids probiemen mogelijk veroorzaakt door Tata

Steel politieke aandacht te geven en zelfs aanhangig te maken door een

rechtszaak te starten tegen Tata Steel Daarbij richten de belanghebbenden
zich middels burgerbrieven steeds frequenter tot het Rijk lenW VWS MZS

en EZK waarbij vaak wordt ingegaan op economische belangen versus

gezondheid en milieu

Financiele en personele gevolgen6

Nvt

Juridische aspecten haalbaarheid7

Nvt

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
De antwoorden zijn ambtelijk door lenW afgestemd met het RIVM de

provincie Noord Holland en de ministeries van EZK en VWS

De antwoorden worden door lenW mede namens u verzonden

g Gevolgen administratieve lasten

Nvt

10 Toezeggingen
Nvt

11 Fraudetoets

Nvt

5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

OPENBAAR

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

IZINEE □ JA ONDER BETREFFEND KOPJE □ JA VERSPREID OVER NOTA MARKEER DJA^GEHEEL

TER BESLI55ING

Datum

S auguEtus 2Q21

Onze referentie

Aan

Van

Staatssecretaris lenW

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico s Opgesteld door

5 1 26 Bestuurskem

nota
Uiterlijk bij
12 augustus 2021

Bi]lage n]

Beantwoording Kamervragen lid Leijten SP]
RIVM rapport

0

Aanleiding

Bijgaand de antwoorden op de Kamervragen van het lid Leijten SP van 22 juli jl
met kenmerk 2021Z13948 over het bericht RIVM houdt rapport over gezondheid
rond Tata Steel nog lang onder de pet De Kamervragen gaan over het

gezondheidsonderzoek van het RIVM uitgevoerd in opdracht van de provincie
Noord Holland en de IJmondgemeenten waarbij primairde beantwoording ligt bij
lenW en secundair bij VWS De antwoorden worden daarom mede namens de

staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport verstuurd

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op de antwoorden op de Kamervragen

Toelichting
De opdrachtgevers voor het RIVM gezondheidsonderzoek zijn de provincie Noord

Holland en de IJmondgemeenten Het betreft een gefaseerd onderzoek n a v het

onderzoek uit 2019 naar de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel De

opdrachtgevers hebben samen een tijdspad bepaald voor o a het onderzoek en

de publicatie van het rapport De planning is dat de publicatie van het rapport half

September zal plaatsvinden
De Kamervragen suggereren dat het RIVM bewust het rapport onder de pet houdt

voor het commissiedebat over de toekomst van Tata Steel gepland op 9

September a s Dit is een onterechte aanname omdat het commissiedebat los

staat van de afspraken over publicatie van het RIVM rapport en nota bene het

commissiedebat verplaatst is van 8 juli naar 9 September
Omdat het Rijk niet de opdrachtgever is voor het RIVM onderzoek gaat zij ook

niet over de publicatie en het delen van het rapport met de Kamer Dit is duidelijk

bij de beantwoording van de Kamervragen aangegeven alsook de bronvermelding
van ieder antwoord

Politieke context

Tata Steel komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en milieu Hoewel Tata Steel in eerste instantie zelf

verantwoordelijk is voorde naleving van de algemene rijksregels en

vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag de provincie Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle VTH taken op grond van de Wabo

richten belanghebbenden zich steeds vaker met vragen tot het Rijk en resulteert
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dit naast burgervragen ook in de nodige Kamervragen over o a onderzoeken als

van het RIVM

Voormalig staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven is meermaals in gesprek

gegaan met het bevoegd gezag de provincie Noord Holland over Tata Steel en is

op 21 juni jl samen met de provincie Noord Holland en de ILT in gesprek

gegaan met bewoners van de IJmond Verder heeft zij tijdens het

Commissiedebat Externe Veiligheid van 1 juli jl gezegd dat het goed is dat de

FNV en Tata Steel samen een onafhankelijke derde partij opdracht geven een

haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het plan ’Groen Staal’ van de FNV Zeester

Daarbij is toegezegd aanvullend op deze haalbaarheidsstudie de effecten voor de

leefomgeving en de gezondheid in beeld te brengen zodat deze effecten

meegenomen kunnen worden in afwegingen voor de toekomst

Datum

5 augustus 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
12 augustus 2021

BLjLage n

0

Aan

Staatssecretaris

Van

Directie Omgevingsveiligheid
en Hilieurisico s

Krachtenveld

Het bevoegd gezag voor Tata Steel is de provincie Noord Holland die haar

uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving

op grond van de Wabo en onderliggende regelgeving verplicht belegd heeft bij
de uitvoeringsdienst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vormtgeen

bestuurslaag

Belanghebbenden als bewoners van de IJmond en de Stichting IJmondig

Stichting Frisse Wind nl Mi lieu platform IJmuiden Noord Stichting Schapenduinen
en de Dorpsraad Wijkaan Zee hebben zich verenigd om gezamenlijk de

gezondheids problemen mogelijk veroorzaakt door Tata Steel politieke
aandacht te geven en zelfs aanhangig te maken door een rechtszaak te starten

tegen Tata Steel Daarbij richten de belanghebbenden zich middels burgerbrieven
steeds frequenter tot het Rijk lenW VWS MZSj en EZK waarbij vaak wordt

ingegaan op economische belangen versus gezondheid en milieu

Afstemming
De antwoorden zijn ambtelijk afgestemd met het RIVM de provincie Noord

Holland en de ministeries van EZK en VWS akkoord staatssecretaris VWSj

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Er is geen reden met in acht nemen van de AVG om informatie uit deze nota niet

openbaar te wilier laten zijn
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

□ NEE DJA ONDERBETREFFEND KOPJE □ JA VERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BESLISSING

Datum

Aan

Van

Staatssecretaris

5 1 2e

Onze referentie

lEN W BSK 2021 219 546

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

nota Uiterlijk bij
6 augustus 2021

Bijlage n

Uitstel beantwoording vragen van hetlid Leijten SP

kenmerk 2021Z13006

0

Aanleiding
Het lid Leijten SP heeft Kamervragen gesteld over het bericht «GGD directeur

laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen^ ingezonden 7 juli 2021

kenmerk 2021Z13006 De gestelde vragen dienen ter aanvulling op eerdere

vragen terzake van de leden Bouchallikh en Westerveld beiden GroenLinks

ingezonden 7 juli 2021 vraagnummer 2021Z13004 De beantwoording van de

vragen doorde leden Bouchallikh en Westerveld zullen door VWS uitgaan

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u de uitstelbrief te tekenen

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk De reactietermijn is reeds verstreken

Argumentatie
Aangezien de vragen ook een aantal onderwerpen betreffen waarbij andere

overheden en organisaties betrokken zijn is nadere afstemming nodig Vanwege
deze benodigde afstemming luktde beantwoording niet binnen de gestelde

termijn Om die reden wordt u deze uitstelbrief voorgelegd De beantwoording
van de vragen van het lid Leijten zullen gelijktijdig uitgaan met de beantwoording
van de vragen van de leden Bouchallikh en Westerveld Ook daarvoor is reeds een

uitstelbrief verstuurd
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

0NEE DJA ONDERBETREFFEND KOPJE □ JA VERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BESLISSING

Datum

13 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 222174

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskem

Aan

Van

Staatssecretaris lenW

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico s

nota
Uiterlijk bij
z s m

Brief als reactie op toezenden tussentijdse
resuitaten gezondheidsonderzoek IJmond

kenmerk

IENW BSK 2021 222174

Bijrage n

1 Brief aan Provincie NH

2 Brief aan Tweede Kamer

Aanleiding

Op 15 april jl ontving lenW gericht aan de staatssecretaris de tussentijdse
resuitaten van het gezondheidsonderzoek IJmond van de provincie Noord Holland

en de gemeenten Beverwijk Heemskerk en Velsen uitgevoerd door het RIVM Dit

onderzoek is het eenste deei van een gefaseerd onderzoek naar de gezondheid in

de IJmond en is een vervolg op het onderzoek naar Inschatting

gezondheidsrisico s grafietregen Wijkaan Zee uit 2019 uitgevoerd door het RIVM

in opdracht van de provincie Noord Holland

De provincie en gemeenten benadrukken de gezameniijke verantwoordelijkheid
van overheden de noodzaak tot samenwerking en verzoeken het Rijk aandacht te

hebben voor normeringen en wet en regelgeving rond thema s die spelen bij Tata

Steei lenW reageert alsnog inhoudeiijk op de brief nadat de voormalige
staatssecretaris Van Veldhoven meerdere keren over Tata Steel in gesprek is

geweest met de gedeputeerde van de provincie Noord Holland en omwonenden

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de brief deze z s m te

sturen naar de provincie en gemeenten en voor het commissiedebat Toekomst

Tata Steel d d 9 September a s conform uw toezegging aan de Tweede Kamer

Kernpunten
In de brief en bijiage wordt ingegaan op

• De samenwerking tussen overheden binnen de Werkgroep Tata Steei

• De normstelling rond Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS elementair

koolstof en geiuid
• De minimalisatieplicht voor ZZS

• De actualisatie van de Europese Best Available Technique Reference

documenten Bref s

• De effecten van ultra fijnstof
• De aanvullende maatregelen en gezondheid als onderdeel van de

energietransitie en verduurzaming decarbonisatie van Tata Steel en

andere bedrijven in het Noordzeekanaalgebied
lenW geeft aan graag met provincie en gemeenten in gesprek te blijven overde

knelpunten binnen bovengenoemde thema s om gezamenlijk vanuit iedens rol

en verantwoordelijkheid tot een opiossing te komen
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Datum

10 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 222174

uiterlijk bi]
Z s m

Toelichting
De werkgroep Tata Steel waar naast lenW en provincie Noord Holland ook EZK

en de IJmondgemeenten deel van uitmaken is de overlegstructuur om de

knelpunten binnen de thema s vender inzichtelijk te maken en te bespreken
BLjLage n

Brief aan Provincie01

Context Tata Steel versus VTH stelsel

De provincie Noord Holland is het bevoegd gezag voorTata Steel en is

verantwoordelijk voor alle taken op het gebied vergunningverlening toezicht en

handhaving Binnen het stelstel voor vergunningverlening toezicht en handhaving
vender VTH stelsel] is in de Wabo^ geregeld dat in ieder geval de complexe VTH

taken op het gebied van milieu verplicht moeten worden uitgevoerd dooreen

omgevingsdienst Deze verplichte taken zijn aangev ezen in het Bor^ als de

zogenoemde basistaken

NH

Brief aan Tweede02

Kamer

Aan

StaatssecretBris

Van

Directie OenM

Alle basistaken moeten worden uitgevoerd dooreen omgevingsdienst waarvan er

in totaal 29 zijn in Nederland Van deze 29 zijn er 6 aangewezen die taken

uitvoeren voorde majeure risico bedrijven Ditzijn de bedrijven die vallen onder

het Besluit risico s zware ongevallen Brzo en de Richtlijn Industriele Emissies

categorie 4 zogenaamde Brzo en RIE4 bedrijven Tata Steel behoort tot deze

categorie De uitvoering van de VTH taken van Tata Steel zijn belegd bij een Brzo

omgevingsdienst de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Binnen het VTH

stelsel zijn de omgevingsdiensten uitvoerend^ en blijft het bevoegd gezag te alien

tijde verantwoordelijk

De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT vervult binnen het VTH stelsel een

adviserende rol aan de provincies bij de verlening van omgevingsvergunningen
aan grote bedrijven zoals Tata Steel

Deze rol houdt in dat de provincie verplicht is de ILT om advies te vragen alvorens

een vergunning te verlenen waarop de ILT de mogelijkheid heeft te adviseren op

de ontwerpvergunning In de meeste gevallen wordt het advies van de ILT

opgevolgd en verwerkt in de uiteindelijke omgevingsvergunning In het geval dat

het advies niet wordt opgevolgd kan de ILT bezwaar en beroep aantekenen tegen

het besluit tot vergunningverlening^

Verder is de ILT aangewezen om interbestuurlijk toezicht uit te voeren op de

uitvoering van de taken die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind op

het terrein van milieu Het toezicht is terughoudend en selectief vormgegeven

conform de Wet revitalisering generiek toezicht Wrgt Pas wanneer er signalen

zijn dat het bevoegde gezag haar taken niet naar behoren uitvoert pakt de ILT de

rol van interbestuurlijk toezichthouder op

Politieke context

Tata Steel komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en milieu Hoewel Tata Steel in eerste instantie zelf

Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht
^ Besluit Omgevingsrecht
^

Omgevingsdiensten voeren in mandaat VTH taken uit voor het bevoegde gezag

Dit is geregeid voor een beperkt aantai vergunningen van bedrijven die zijn aangewezen in bijlage 3 bij
het Bor Tata Steel valt onder de aangewezen categorie omdat het bedrijf onder Brzo valt
^ In het geval van Tata Steel heeft de ILT beroep ingediend bij de bestuursrechter om de provincie te

bewegen de milieuvergunning van Tata Steel aan te passen op het gebied van stikstofoxiden De rechter

heeft dit beroep gegrond verklaard
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verantwoordelijk is voorde naleving van de algemene rijksregels en

vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag de provincie Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle VTH taken op grond van de Wabo

richten belanghebbenden zich steeds vaker met vragen tot het Rijk en resulteert

dit naast burgervragen ook in de nodige Kamervragen over o a onderzoeken als

van het RIVM

Datum

10 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 222174

uiterlijk bi]
Z s m

BLjLage n

Brief aan Provincie01

Mede vanwege de aanhoudende signalen van omwonenden en Kamerleden is de

voormalige staatssecretaris veelvuldig in gesprek gegaan met de gedeputeerde
Olthof van de provincie Noord Holland over Tata Steel Ook heeftdit geleid tot

een Werkgroep Tata Steel en is de Voormalige staatssecretaris op21 juniji in

gesprek gegaan met omwonenden van Tata Steel

NH

Brief aan Tweede02

Kamer

Aan

Staatssecretaris

Van

Directie OenM

Krachtenveld

Het bevoegd aezag voor Tata Steel is de provincie Noord Holland die haar

uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving

op grond van de Wabo en onderliggende regelgeving verplicht belegd heeft bij
de uitvoeringsdienst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vormtgeen

bestuunslaag
Belanghebbenden als bewoners van de IJmond en de Stichting IJmondig

Stichting Frisse Wind nl Mi lieu platform IJmuiden Noord Stichting Schapenduinen
en de Dorpsraad Wijkaan Zee hebben zich verenigd om gezamenlijk de

gezondheids problemen mogelijk veroorzaakt door Tata Steel politieke
aandacht te geven en zelfs aanhangig te maken door een rechtszaak te starten

tegen Tata Steel Daarbij richten de belanghebbenden zich middels burgerbrieven
steeds frequenter tot het Rijk lenW VWS MZSj en EZK waarbij vaak wordt

ingegaan op economische belangen versus gezondheid en milieu

Afstemming
De inhoud van de brief is afgestemd met beleidsdirecties binnen lenW en met de

ILT

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Er is geen reden met in acht nemen van de AVG om informatie uit deze nota niet

openbaar te willen laten zijn
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

□ NEE DJA ONDERBETREFFEND KOPJE □ JA VERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BESLISSING

Datum

Kenmerk
Aan

Van

Staatssecretaris

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire

Economie IenW

lENW BSK 2021 216 6B4

Onze referentie

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskem

nota Beantwoording Kamervragen van de leden Bouchallikht

en Westerveld GL Uiterlijk bij
z s m

B[jlage n

0

Aanleiding

Bijgaand vindt u de antwoorden op de Kamervragen van de leden Bouchallikht en

Westerveld beiden GroenLinks over GGD directeur laat naam Tata Steel uit

longkankerrapport schrappen kenmerk 2021Z13004 ingezonden op 7 juli 2021

De vragen zijn gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

en de Minister voor Medische Zorg
U bent als staatssecretaris van lenW stelselverantwoordelijke voor het

vergunningverlening toezicht en handhaving VTH stelsel en bent

beleidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het terugdringen van

luchtverontreinigingen De betreffende Kamervragen gaan voornamelijk over het

functioneren van de GGD Kennemerland maar er zijn ook raakviakken met

luchtkwaliteit Om die reden bent u medeondertekenaar De minister van

Medische Zorg en Sport MZS stuur de antwoorden mede namens u uit Er is ook

een set Kamervragen van het lid Leijten SP over dezelfde kwestie deze zullen

door u uitgaan medeondertekend door de minister van MZS

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de beantwoording van de Kamervragen
en deze te medeondertekenen

Kernpunten
De vragen gaan over het rapport Incidence en prevalentie van kanker in de regio
Kennemerland 2004 2018 opgesteld doorde GGD en gepubliceerd in juni 2020

Het rapport heeft betrekking op de gemeenten van de GGD regio Kennemerland

De inventarisatie is onderdeel van de GGD taak om de gezondheid van bewoners

van de regio regelmatig in beeld te brengen Het rapport sluit aan op dat van het

vorige kankerincidentie onderzoek uit 2007 over de registratieperiode 1989

2003 In de gemeente Beverwijk komt daar een hoger percentage longkanker
naar voren ongeveer 25 in vergelijking tot het landelijk gemiddelde

Het Noord Hollands Dagblad heeft eerder een WOB verzoek gedaan naar de

totstandkoming van het GGD rapport Naar aanleiding daarvan is begin juli door

het Noord Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd waarin is aangegeven dat de

GGD directeur had verboden Tata Steel te benoemen in het GGD rapport In

eerdere versies stond Tata Steel wel genoemd in de paragraaf over longkanker in

Beverwijk De GGD geeft hierover aan dat op basis van dit rapport niet kan

worden aangetoond dat de lokale luchtkwaliteit of bepaalde stoffen daarin in het
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verleden de verhoging van longkanker veroorzaken en daarmee niet aan

specifieke bronnen of bedrijven kan worden toegeschreven zoals Tata Steel

Vanwege de ontstane onduidelijkheid heeft de Veiligheidsregio Kennemerland

VRK besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de totstandkoming
van het GGD rapport

Datum

L3 augustus 2021

Onze referentie

Uiterlijk bij
z s m

BLjLage n

In juni 2020 zijn door het lid Lagin Kamervragen^ gesteld over het betreffend

onderzoek deze zijn doorde staatssecretaris van lenW beantwoord In de

beantwoording is toen ook ingegaan op de verschillen in de conceptversies en de

definitieve versie van het rapport De GGD Kennemerland heeft dit rapport

opgesteld vanuit haar reguliere onderzoekstaak en is daarmee verantwoordelijk
voor de inhoudelijke keuzes die daarbij gemaakt zijn Er is daarbij gekozen voor

het hanteren van de term basismetaal Industrie in plaats van een bedrijfsnaam
of industrieterrein Deze term past volgens de GGD bij de wetenschappelijke
onderzoek standaard en maakt duidelijk welke bronnen betrokken zijn

0

Aan

Van

Met de beantwoording van de onderhavige Kamervragen wordt aangegeven dat

de rapportage is uitgevoerd als onderdeel van de reguliere taak van de GGD en

dat de GGD verantwoordelijk is voor inhoudelijke keuzes Tevens wordt

aangegeven dat het VRK onderzoek heeft ingesteld naar de totstandkoming van

het GGD rapport

Op vragen betreffende het functioneren van de GGD wordt uitleg gegeven op

basis van informatie vanuit de GGD Kennemerland en de VRK bij de

beantwoording van deze vragen wordt dan ook verwezen naar de bron

Politieke context

Tata Steel komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en milieu Hoewel Tata Steel in eerste instantie zelf

verantwoordelijk is voorde naleving van de algemene rijksregels en

vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag de provincie Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle VTH taken op grond van de Wabo

richten belanghebbenden zich steeds vaker met vragen tot het Rijk en resulteert

dit naast burgervragen ook in de nodige Kamervragen over o a onderzoeken als

van de GGD en RIVM

Voormalig staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven is meermaals in gesprek

gegaan met het bevoegd gezag de provincie Noord Holland over Tata Steel en Is

op 21 juni jl samen met de provincie Noord Holland en de ILTj in gesprek

gegaan met bewoners van de IJmond

Krachtenveld

Het bevoegd gezag voor Tata Steel is de provincie Noord Holland die haar

uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening toezicht en

handhaving op grond van de Wabo en onderliggende regelgeving

verplicht belegd heeft bij de uitvoeringsdienst Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied vormt geen bestuunslaag
Belanghebbenden als bewoners van de IJmond en de Stichting IJmondig

Stichting Frisse Wind nl Milieuplatform IJmuiden Noord Stichting

Schapenduinen en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben zich verenigd om

gezamenlijk de gezondheids problemen mogelijk veroorzaakt door Tata

Steel politieke aandacht te geven en zelfs aanhangig te maken door een

rechtszaak te starten tegen Tata Steel Daarbij richten de

1
2020D36856
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belanghebbenden zich middels burgerbrieven steeds frequenter tot het

Rijk lenW VWS MZS en EZK waarbij vaak wordt ingegaan op

economische belangen versus gezondheid en milieu

GGD en beschermen bev^aken en bevorderen de gezondheid van de

inwoners van Nederland De GGD en hebben een aantal v ettelijke taken

beschreven in de Wet publieke gezondheid Wpg Naastde \wettelijke
taken voert iedere GGD voor zijn gemeente n ook aanvullende taken uit

Datum

13 augustus 2021

Onze referentie

Uiterlijk bij
z s m

BLjLage n

0

Aan

Afstemming
De antwoorden zijn ambtelijk afgestemd met de GGD VRK en de ministeries van

EZK en VWS
Van

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Er is geen reden met in acht nemen van de AVG om informatie uit deze nota niet

openbaar te willen laten zijn
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

H 31 0 6 5 1 2e

@tninienw nl

gespreksnota
5 1 26

Datum

16 augustus 2021Verzoek omwonenden Tata Steel om gesprek
Kenmerk

IENW BSK 2021 223667

Aanleiding en doel

U heeft aangegeven op 17 augustus van 9 15 tot 9 45 uur te willen sparren

over de verzoeken van omwonenden rondom Tata Steel om met u in gesprek
te gaan Aanleiding hiervoor zijn de naar uw mailadres bij de Tweede Kamer

toegezonden berichten van bewoners rondom Tata Steel Bij dit overleg zijn in

ieder geval

fysiek aanwezig en

5 1 265 1 26 DGMI

5 1 26 dLCE en

5 1 26 OenM beiden

OenM via webex5 1 26

Resultaten

Afspraken maken over lijn hoe om te gaan met verzoeken van omwonenden

van Tata Steel om met u in gesprek te gaan Met daarbij aandacht voor o a

• Rolverdeling tussen Rijk bevoegd gezag provincie gemeenten en

omgevingsdienst binnen het VTH stelsel en specifiek op dossier Tata

Steel

• Inzet Rijk op dossier Tata Steel

Politieke conteict

Tata Steel komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en milieu Hoewel Tata Steel in eerste instantie zelf

verantwoordelijk is voor de naleving van de algemene rijksregels en

vergunningvoonschriften en het bevoegd gezag de provincie Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle VTH taken op grond van de

Wabo richten belanghebbenden zich steeds vaker met vragen tot het Rijk en

resulteert dit naast burgervragen ook in de nodige Kamervragen over o a

onderzoeken als van de GGD en RIVM

Voormalig staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven is meermaals in gesprek

gegaan met het bevoegd gezag de provincie Noord Holland over Tata Steel en

is op 21 juni jl samen met gedeputeerde Jeroen Olthof PvdA van de

provincie Noord Holland en de ILT in gesprek gegaan met bewoners van de

IJmond Ook na dat gesprek met vertegenwoordigers van omwonenden zijn

nog vele burgerbrieven en verzoeken binnengekomen om met u in gesprek te

gaan
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Op 15 april jl ontving lenW gehcht aan de staatssecretaris de tussentijdse
resultaten van het gezondheidsonderzoek IJmond van de provincie Noord

Holland en de gemeenten Beverwijk Heemskerk en Velsen uitgevoerd door

het RIVM Dit onderzoek is het eerste deel van een gefaseerd onderzoek naar

de gezondheid in de Umond en is een vervolg op het onderzoek naar

Inschatting gezondheidsrisico s grafietregen Wijk aan Zee uit 2019 uitgevoerd
door het RIVM in opdracht van de provincie Noord Holland

De provincie en gemeenten benadrukken de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van overheden de noodzaak tot samenviferking en verzoeken het Rijk aandacht

te hebben voor normeringen en wet en regelgeving rond thema s die spelen

bij Tata Steel lenW reageert alsnog inhoudelijk op de brief nadat de

voormalige staatssecretaris Van Veldhoven meerdere keren over Tata Steel in

gesprek is geweest met de gedeputeerde van de provincie Noord Holland en

omwonenden Deze brief ligt nu bij u ter ondertekening

Op 8 juli jl is een motie aangenomen waarin de regering wordit verzocht het

aangekondigde onafhankelijke onderzoek naarde gevolgen voor gezondheid en

milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel parallel uit te voeren aan

de haalbaarheidsstudie naar het FNV plan Aan het RIVM is door het Rijk

opdracht verleend om dit onderzoek uit te voeren verwachting is dat dit wordt

opgeleverd voor het commissiedebat van 9 September a s

EZK heeft laten weten voor het commissiedebat Toekomst Tata Steel 9

September met omwonenden in gesprek te willen gaan EZK wil dit het liefst

op ambtelijk niveau graag stemmen we dit met u af Indien een dergelijk

gesprek plaatsvindt heeft het de voorkeur dat dit samen met de provincie
Noord Holland als bevoegd gezag georganiseerd wordt Dit om te voorkomen

dat beeldvorming van verschuiving verantwoordelijkheden plaatsvindt

Krachtenveld

Het bevoead aezaa voor Tata Steel is de provincie Noord Holland die

haar uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening toezicht

en hand having op grond van de Wabo en onderliggende regelgeving

verplicht belegd heeft bij de uitvoeringsdienst Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied vormtgeen bestuurslaag
Belanahebbenden als bewonens van de IJmond en de Stichting

IJmondig Stichting Frisse Wind nl Milieuplatform IJmuiden Noord

Stichting Schapenduinen en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben zich

verenigd om gezamenlijk de gezondheids problemen mogelijk
veroorzaakt door Tata Steel politieke aandacht te geven en zelfs

aanhangig te maken door een rechtszaak te starten tegen Tata Steel

Daarbij richten de belanghebbenden zich middels burgerbrieven steeds

frequenter tot het Rijk lenW VWS MZS en EZK waarbij vaak wordt

ingegaan op economische belangen versus gezondheid en milieu

r j5 1 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

El NEE □JA ONDERBETR£FFEND KOPJE DJA VERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BE5LISSING

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Opgesteld door

5 1 2e

Staatssecretaris

5 1 2e

Aan

Van

Bestuurskern

nota
Uiterlijk bij

19 augustus 2021

Bijlage n

Gesprek met omwonenden Tata Steel op 6 September

8

Op 6 September a s 18 00 en 20 00 is een gesprek gepland tussen u en

vertegenwoordigers van omwonenden van Tata Steel Dit gesprek vindt plaats in

Wijk aan Zee Bijiage 1 en 2 bevatten het programma locatie en deelnemers aan

bet gesprek In plaats van gedeputeerde Olthof zal gedeputeerde Stigter aan dit

gesprek deelnemen U heeft hem hierover gesproken in het

kennismakingsgesprek dat u op vrijdag 27 augustus heeft gehad

Aanleiding en doel

Op 21 juni 2021 heeft uw voorganger samen met gedeputeerde Jeroen Olthof van

de provincie Noord Holland een bezoek gebracht aan een kleine groep van

vertegenwoordigers van bewonersgroepen stichtingen uit de drie

IJmondgemeenten Beverwijk IJmuiden en Velsen Dit gebeurde naar aanleiding
van een verzoek van deze omwonenden overgebracht via Olthof Directe

aanleiding toen was de publicatie van resultaten van onderzoek naar de

leefomgeving en de gezondheid van inwoners in het IJmondgebied Dit onderzoek

van het RIVM in opdracht van de provincie wees uit dat de lucht in het

IJmondgebied viezer is dan in de rest van Nederland en dat er meer acute

gezondheidsklachten zijn bij de inwoners van het gebied Het RIVM doet nu

verder onderzoek ook in opdracht van de provincie Noord Holland Zo komt er

begin September een nieuw rapport uit dit keer over depositie van stof in de

omgeving van Tata Steel De publicatiedatum is 2 September a s

Na verzoeken van de omwonenden om ook met u een dergelijk gesprek te hebben

heeft u op dinsdag 17 augustus besloten om hierop in te willen gaan Het gaat om

hetzelfde format als het gesprek op 21 juni en ook dan weer om het leggen van

contact en het aanhoren van het verhaal van de bewoners Na afloop is er een

kort persmoment

Gezien de aard van de problematiek de mate waarin deze al geescaleerd is en

de omvang van de aandacht van de media zal het gesprek te kort zijn om

iedereen uitgebreid aan het woord te laten en uitgebreid over opiossingen te

kunnen discussieren Wei kunt u betrokkenheid tonen continuiteit uitstralen en

laten zien dat ook u de zorgen van de bewoners begrijpt U kunt samen met de

heer Stigter namens gedeputeerde Olthof nogmaals uitleggen wat ieders rol is

en uw inzet is U laat met dit gezamenlijke bezoek zien dat de verschillende

overheidslagen zich ieder vanuit een eigen rol nog steeds gezamenlijk

verantwoordelijk voelen
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Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bi]

19 augustus 2021

Bijlage n

Aanwezig bij het gesprek
Het verzoek om het gesprek kwam van vier vertegenwoordigers van de twee

meest actieve bewonersgroepen zie bijiage 2 In overleg met uw voorganger is

besloten te verbreden naar een groep van elf actieve bewoners die allemaal

bewonersgroepen of stichtingen vertegenwoordigen en afkomstig zijn uit een van

de plaatsen die het dichtst bij Tata Steel liggen in de drie IJmondgemeenten Hun

namen staan in bijiage 2 Vanuit het lenW wordt u ondersteund door 5 i 2e

5 l 2e{directie OenM en 5 l 2e ILT Vanuit EZK zal

aanwezig zijn Gemeente Beverwijk zal vertegenwoordigd worden door wethouder

Brigitte van de Berg

8

Aan

Staatssecretaris
5 1 2e

Van

5 1 2e

De vier bewoners die om dit gesprek hebben verzocht hebben uw voorganger

een brief gestuurd Het antwoord hierop is op 18 juni verzonden beslisnota

IENW BSK 2021 162664 en vindt u in bijiage 3 In dit antwoord gaat zij in op de

bevoegdheidsverdeling rond Tata Steel en de rol van de ILT door Tata Steel

aangekondigde maatregelen en de landelijke inzet op de verbetering van de

luchtkwaliteit via het Schone Lucht Akkoord Ook verwijst zij naar het gesprek van

21 juni

Wat kunt u bieden

Het gesprek zal voornamelijk bestaan uit een korte ronde waarin de genodigden
hun verhaal mogen doen Als de tijd het toelaat kunt u voor een aantal technische

zaken de vertegenwoordiger van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ODNZKG en eventueel de vertegenwoordiger van de ILT om een korte reactie

vragen

Gedeputeerde Stigter zal in zijn reactie waarschijnlijk wijzen op alles wat de

provincie al dan niet geadviseerd door de ILT en de Rekenkamer al in gang heeft

gezet in het kader van hun Programma Tata Steel 2020 2050 Ook zal hij wellicht

wijzen op de verzoeken die hij heeft gedaan in de brief van 14 april aan uw

voorganger Dit gaat hoofdzakelijk over strengere en uitgebreidere regelgeving
bijvoorbeeld rond de cumulatie van ZZS piekbelasting en strengere normen in

Europese regelgeving en om budget voor bovenwettelijke maatregelen In de

antwoordbrief die 27 augustus is verzonden [bijiage 7 gaat u hierop in Tevens

zal hij naar verwachting op basis van het net verschenen RIVM onderzoek naar

deposities aangeven dat provincie het maximale doet en er vanuit het Rijk EU

aanscherping van regelgeving nodig is en gezondheid onderdeel moet worden van

milieuregelgeving

Wat u als staatssecretaris concreet kunt bieden is het volgende

1 Acties in het kader van het Schone Lucht Akkoord SLA

Het Rijk houdt in Brussel een pleidooi voor strengere regelgeving voor

grote bedrijven zoals Tata Dat gebeurt bij de herziening van de Richtlijn
Industriele Emissies lED RIE de Richtlijn Luchtkwaliteit de NEC richtlijn
nationale emissieplafonds en de evaluatie en herziening van E PRTR

het register met emissies van grote installaties Deze herzieningen
spelen in allemaal in de komende twee jaar Ook bij de afspraken op

ambtelijk niveau over individuele BREF s documenten met definities van

wat voor bepaalde industriele processen de Best Beschikbare Technieken

op dit moment zijn wordt ingezet op strengere eisen

• Op 21 juni en 7juii is actief inbreng geleverd bij workshops van de

Europese Commissie in het kader van de lopende herziening van de

Richtlijn Industriele emissies Dit Is het belangrijkste Europese instrument

voor het terugdringen van vervuiling door de Industrie
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• Tijdens de Europese Miiieuraad van lOJuni is het Zero Pollution Action

Plan besproken Daar heeft mijn voorganger steun uitgesproken voor

maatregeien die luchtvervuiling terugdringen en het beiang van

maatregelen voor de Industrie benadrukt

• SLA partijen hebben afgesproken scherper te willen vergunnen onder

andere door inzet van de ILT als adviseur van omgevingsdiensten
• Het Rijk past het activiteitenbesluit leefomgeving BAL aan waardoor er

strengere emissie eisen gaan gelden voor industrieen

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bi]

19 augustus 2021

Bijlag€ n

8

Aan

Staatssecretaris2 Inzet van de ILT zie ook bijlage 5
• De ILT is gevraagd de provincie en de ODNZKG te helpen vanuit haar

Wabo adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk

verpiichte momenten ook adviseren op verzoek Sinds de beroepszaken
die de ILT heeft aangespannen tegen de provincie over de pelletfabriek en

de windverhitters bij Tata Steel zijn de contacten tussen OD NZKG en ILT

geintensiveerd en worden er stappen gezet Goed voorbeeid is het door

de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door Tata

Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voldoende grond om een formeel

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei wil de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbevelingen van

de Randstedelijke Rekenkamer die kritisch is geweest over de wijze van

vergunningverlening bij Tata Steel

• Op dit moment worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd tussen

ILT en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART

maken van de te nemen vervolgacties na het rapport van de

Randstedelijke Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zowel

de acties van de provincie en de OD als die van de ILT zo effectief

mogelijk te maken De ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve

houding bij de provincie Enkele punten die de ILT aan de provincie OD

NZKG heeft meegegeven zijn als het gaat om scherper toezicht en

Van

5 1 2e

vergunnen

Tata Steel aanspreken op het verpiichte milieuzorgsysteem dat

aan eisen voldoet

In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbelastingen terug te dringen
Alternatieve grens en richtwaarden vaststellen voor Tata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om

bovenwettelijke maatregelen gedaan te krijgen

o

o

o

o

o

3 Inzet van lenW voor de aanvuUende studie naar effecten op de

teefomgeving en gezondheid van verduurzamingsplannen Tata

CCS Waterstof zoals toegezegd door staatssecretaris Van Veldhoven

op 1 juli 2021

Achtergrond
Vanuit EZK loopt een traject om samen met Tata Steel op te trekken om het

bedrijf te verduurzamen in de toekomst Dit is vooral gericht op reductie van

de C02 uitstoot door voorlopig nog staal te biijven maken op de huidige
manier maar Carbon Capture and Storage CCS in te zetten Ook het

verlichten van de druk op de leefomgeving is hier onderwerp van gesprek In
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oktober gaat de SDE subsidieregefing open en kan Tata Steel subsidie

aanvragen om CCS mogetijk te maken

Ideeen van omwonenden en bijvoorbeeld onlangs de FNV en de Werkgroep
Zeester bestaande uit oud directeuren en wetenschappers gaan veel verder

in de verduurzaming Hierin wordt gekoerst op een snellere overgang naar bet

gebruik van waterstof duurzame energiebronnen en een ander

verbrandingsproces FNV en Zeester geven aan dat dit technisch kan en

hiervoor bet geld gebruikt kan warden dat anders aan CCS zal worden

besteed Dit plan Groen StaaT kent nog geen sluitende bedrijfs
economische onderbouwing
Tata Steel beeft zicb bereid verklaard samen met de FNV bet FNV Zeester

plan door een onafbankelijke derde te laten onderzoeken op baalbaarbeid van

beide scenario s CCS Waterstof Hiervoor hebben Tata Steei en FNV een

opdracbt gegeven aan de consultant Roland Berger

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bi]

19 augustus 2021

Bijlag€ n

8

Aan

Staatssecretaris

Van

5 1 2e

• In antwoord op vragen van de Kamer heeft uw voorganger tijdens het

debat Externe Veiligheid van 1 juli aangegeven zelf een onafhankelijke

partij opdracht te geven om aanvullend daarop de gevolgen van beide

scenario s CCS en plan FNV Zeester voor leefomgeving en gezondheid te

willen laten beoordelen Op 8 juli is hierover een motie aangenomen van

de leden Van Hagen en Boucke beiden D66 Hierin verzoeken zij de

regering het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel

parallel uit te voeren aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV plan en de

Kamer te informeren over de uitkomsten hiervan voor het debat over Tata

Steel dit najaar
• Op dit moment voert het RIVM dit onderzoek uit We hopen de resultaten

hiervan rond 2 September te hebben zodat deze kunnen worden

meegewogen in de beslissingen die Tata Steel moet nemen voor de

toekomst en in beslissingen over de inzet van publiek geld voor de

toekomst van Tata Steel PM tekst aanpassen na publicatie RIVM

hoofdlijnen notitie

• De SDE regeling staat open het is aan Tata Steel te beslissen een

aanvraag in te dienen voor CCS of niet Het bedrijf weet echter ook dat de

leefomgeving en gezondheid van omwonenden de license to operate is

voor de toekomst

• Het Kabinet of de Tweede Kamer kan niet zo maar de voorwaarden voor

de SDE regeling veranderen en bijvoorbeeld milieu eisen toevoegen
maar we weten na het onderzoek wel wat de impact op de gezondheid en

leefomgeving is van beide scenario s

• Uw inzet is dat deze informatie volwaardig onderdeel wordt van de

besluitvorming over de toekomst van Tata De effecten op de gezondheid
en omgeving moeten expliciet meewegen in deze besluitvorming U wilt

samen met EZK in gesprek met Tata over de uitkomsten van beide

onderzoeken Ronald Berger en RIVM Dit zal ook uw boodschap zijn in

het CD over Tata 9 September a s

4 Uitvoeren maatregelen Roadmap

• Tata Steel heeft een grote verantwoordelijkheid Het bedrijf heeft

aangegeven welke maatregelen ten gunste van milieu gezondheid ze de

komende twee jaar willen nemen Met als doel een flinke verlaging van
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emissies en minder overlast U zult samen met de provincie de planning
en uitvoering van deze maatregeien kritisch voigen en Tata hierop

aanspreken als deze achterbiijft

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bi]

19 augustus 2021

Bijlage n

Persmoment

Na afioop staat u samen met gedeputeerde Stigter kort de pers te woord Hier

kunt u handeien volgens de spreekschetsen in bijiage 9
8

Media en berichtgeving na afioop van het werkbezoek van 21 juni

afkomstig van DCO

Na het werkbezoek van uw voorganger en gedeputeerde Oithof hebben de beider

bewindspersonen kort lokaie media te woord gestaan een op een zonder podia
katheders etc De berichtgeving die hieruit voortkwam staat in bijiage 10

Daarnaast heeft lenW samen met gedeputeerde een viog opgenomen

https www youtube com watch v diVY7IeH3kI feature youtu be

Aan

Staatssecretaris

Van

5 1 2e

Boodschap
Het doei was terugbiikken op de gesprekken waarin duideiijk werd dat de zorgen
van omwonenden over hun gezondheid serieus worden genomen waarmee we

iaten zien dat omwonenden zich gehoord voelen en gezameniijkheid uitdragen
samen met Provincie Noord Holiand slaan we de handen ineen voor schonere

iucht voor omwonenden Zoais besproken is dat doel nu hetzelfde u neemt de

zorgen van omwonenden serieus en wiit deze zeif ook uit eerste hand horen

De gezameniijkheid is goed terug te zien in de versiagiegging zie bijiage 10

Rode draad is daarnaast de waardering van de omwonenden dat de

staatssecretaris er was dat de omwonenden zich gehoord voeien en ze de

gedeputeerde en de staatssecretaris een aantal concrete wensen hebben

meegegeven onder andere het binnen vier jaar siuiten van de Kooksfabriek en

het meenemen van gezondheidseffecten naast C02

Aanwezige Journalisten destijds
• Bart Vuijk van Noord Hollands dagblad Hij heeft zich echt vastgebeten in

dit dossier Vuijk is de journalist die tevens het nieuws onthulde over

GGD directeur die ervoor zorgde dat de naam Tata Steel uit het rapport
werd gehaald Hij wordt door sommigen op dit onderwerp als een

actievoerende journalist gezien

Vuijck gaf na het bezoek van Van Veldhoven informeel bij woordvoerder

aan dat het enorm belangrijk werd gevonden dat Van Veldhoven er was

de meeste bestuurders gaan alleen naarTata Steel zeif

• Thomas Jak van NH Nieuws

Media aandacht 30 augustus
Media aandacht was en is geen doel op zich maar het is goed en ook

onontkoombaar desgevraagd netjes de vaste lokaie volgers te woord te staan

Onze inschatting is dat zodra bekend wordt dat je met omwonenden in gesprek

gaat de lokaie pers na afioop weer wil weten waarom wat hoe Ter voorbereiding
voor 30 augustus zullen we na de interne voorbespreking zodat we die input
mee kunnen nemen een aantal spreeklijnen voorbereiden ter voorbereiding van

eventuele vragen van media na afioop

Social media 30 augustus
Het lijkt vooralsnog slim om te iaten weten dat u er was met wie u hebt

gesproken en waarom op uw eigen socials na afioop Dit wegen we na afioop
Een nieuwe viog samen met de gedeputeerde lijkt ons nu niet veel toevoegen ten

opzichte van dat wat 21 juni is opgenomen
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Afgezien van beperkingen op grand van de AVG zijn er geen onderdelen van deze

nota die niet openbaargemaakt kunnen iworden

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bi]

19 augustus 2021

Bijlage n

Bijiagen

Voignummer Naam

8

01 Programma iocatie setting Aan

Staatssecretaris

02 Deelnemers gesprekspartners Van

5 1 2e

03 Brief van staatssecretaris Van Veidhoven aan de voorzitter van

de Dorpsraad Wijk aan Zee van 18 juni 2021

04 Korte terugblik Wat speeit er nu

05 VTH stelsel en Tata Steel

06 I Redeneerlijn dossier CD Tata 9 September 2021

Brief aan PNH antwoord op hun brief 27 augustus 202107

08 Overzicht lopende onderzoeken rond Tata Steei

09 Spreekschetsen persmoment

10 Mediaberichten na afloop van het bezoek op 21 juni 2021
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

s NEE □ JA ONDER BETREFFEND KOPJE □ JA VERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BESLISSING

Datuin

20 augustus 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 221066

Aan

Van

Staatssecretaris

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire

Economie IenW Onze referentie

Opqesteld door

5 1 2e Bestuurskern

nota Beantwoording Kamervragen lid Leijten SP]

Uiterfijk bij
31 augustus 2021

Bijlage n

0

Aanleiding

Bijgaand de antwoorden op twee sets Kamervragen over het bericht GGD

directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen

De eerste set is van het lid Leijten SPj met kenmerk 2021Z13006 ingezonden

op 7 juli 2021 De vragen zijn gericht aan de Minister en de Staatssecretaris van

Economische Zaken en Klimaat [EZK] de Minister van Volksgezondheid Welzijn
en Sport VWS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat lenW

Omdat deze set vragen vooral gaat over beieid op het gebied van iuchtkwaliteit en

inzet van het Rijk hierin ligt de beantwoording primair bij lenW u bent

verantwoordeiijk voor het steisel van vergunningverlening toezicht en

handhaving en beieidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het

terugdringen van luchtverontreinigingen Omdat de vragen ook raakviakken

hebben met thema s binnen VWS is de beantwoording mede namens de

staatssecretaris van VWS

De tweede set vragen zijn van de leden Bouchallikht GL en Westerveld GL

met kenmerk 2021Z13004 ingezonden op 7 juli 2021 Deze vragen zijn gericht
aan de Staatssecretaris van lenW en de Minister voor Medische Zorg
De vragen gaan vooral over het functioneren van de GGD en wordt daarom

ondertekend door de staatssecretaris van VWS Omdat de vragen ook

raakviakken hebben met thema s binnen lenW is de beantwoording mede namens

u

Geadviseerd besluit

In te stemmen met de beantwoording van de Kamervragen van het lid

Leijten SP en deze te ondertekenen

In te stemmen met de beantwoording van de Kamervragen van de ieden

Bouchallikht GL en Westerveld GL

Beslistermijn
z s m voor September in de Kamer

Kernpunten
De vragen gaan over het rapport Incidence en prevalence van kanker in de regio
Kennemerland 2004 2018 opgesteid doorde GGD en gepubliceerd in juni 2020

Het rapport heeft betrekking op de gemeenten van de GGD regio Kennemerland
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De inventarisatie is onderdeel van de GGD taak om de gezondheid van bewoners

van de regio regelmatig in beeld te brengen Het rapport sluit aan op dat van het

vorige kankerincidentie onderzoek uit 2007 over de registratieperiode 1989

2003 In de gemeente Beverwijk komt daar een hoger percentage longkanker
naar voren ongeveer 25 in vergelijking tot het landelijk gemiddelde

Datum

20 augustus 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
IB augustus 2021

Bijlage n

Het Noord Hollands Dagblad heeft eerder een WOB verzoek gedaan naar de

totstandkoming van het GGD rapport Naar aanleiding daarvan is begin juli door

het Noord Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd waarin is aangegeven dat de

GGD directeur had verboden Tata Steel te benoemen in het GGD rapport In

eerdere versies stond Tata Steel wel genoemd in de paragraaf over longkanker in

Beverwijk De GGD geeft hierover aan dat op basis van dit rapport niet kan

worden aangetoond dat de lokale luchtkwaliteit of bepaalde stoffen daarin in het

verleden de verhoging van longkanker veroorzaken en daarmee niet aan

specifieke bronnen of bedrijven kan worden toegeschreven zoals Tata Steel

Vanwege de ontstane onduidelijkheid heeft de Veiligheidsregio Kennemerland

VRK besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de totstandkoming
van het GGD rapport Het onderzoeksrapport is op 26 augustus jl gepubliceerd
In het onderzoeksrapport dat door onderzoeker en voormalig ombudsman van

Den Haag Peter Heskes is uitgevoerd is geconcludeerd dat er volstrekt integer is

gehandeld door de directeur en zijn medewerkers de directeur heeft op een

juiste manier sturing gegeven en het rapport is op een integere manier tot stand

gekomen

0

Aan

Staatssecretaris

Van

5 1 2e

In juni 2020 zijn door het lid Lagin Kamervragen^ gesteld over het betreffend

onderzoek deze zijn doorde staatssecretaris van lenW beantwoord In de

beantwoording is toen ook ingegaan op de verschillen in de conceptversies en de

definitieve versie van het rapport De GGD Kennemerland heeft dit rapport

opgesteld vanuit haar reguliere onderzoekstaak en is daarmee verantwoordelijk
voor de inhoudelijke keuzes die daarbij gemaakt zijn Er is daarbij gekozen voor

het hanteren van de term basismetaal Industrie in plaats van een bedrijfsnaam
of industrieterrein Deze term past volgens de GGD bij de wetenschappelijke
onderzoek standaard en maakt duidelijk welke bronnen betrokken zijn

Met de beantwoording van de huidige twee sets Kamervragen geeft u aan dat de

VRK onderzoek heeft ingesteld naar de totstandkoming van het GGD rapport en

dat daarin geconcludeerd wordt dat er volstrekt integer is gehandeld door de

directeur en zijn medewerkers Ook is er aandacht voor de zorgen van de

bewoners van Beverwijk en omstreken ten aanzien van hun leefomgeving en

geeft u aan wat de inzet van het Rijk is om de luchtkwaliteit te verbeteren

Op vragen betreffende het functioneren van de GGD wordt uitleg gegeven op

basis van informatie vanuit de GGD Kennemerland en de VRK bij de

beantwoording van deze vragen wordt dan ook verwezen naar de bron

Politieke context

Tata Steel komt al geruime tijd met grote regelmaat negatief in het nieuws in

relatie tot gezondheid en milieu Hoewel Tata Steel in eerste instantie zelf

verantwoordelijk is voorde naleving van de algemene rijksregels en

vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag de provincie Noord Holland

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle VTH taken op grond van de Wabo

1
2020D36856
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richten belanghebbenden zich steeds vaker met vragen tot het Rijk en resulteert

dit naast burgervragen ook in de nodige Kamervragen over o a onderzoeken als

van de GGD en RIVM

Voormalig staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven is meermaals in gesprek

gegaan met het bevoegd gezag de provincie Noord Holland over Tata Steel en is

op 21 juni jl samen met de provincie Noord Holland en de ILT] in gesprek

gegaan met bewoners van de IJmond

Datum

20 augustus 2021

Onze referentie

uiterlijk bi]
IB augustus 2021

Bijlage n

0

Aan

Staatssecretaris
Krachtenveld

Het bevoegd aezaa voorTata Steel is de provincie Noord Holland die haar

uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening toezicht en

handhaving op grond van de Wabo en onderliggende regelgeving

verplicht belegd heeft bij de uitvoeringsdienst Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied vormt geen bestuurslaag
Belanghebbenden als bewoners van de IJmond en de Stichting IJmondig

Stichting Frisse Wind nl Milieuplatform IJmuiden Noord Stichting

Schapenduinen en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben zich verenigd om

gezamenlijk de gezondheids problemen mogelijk veroorzaakt door Tata

Steel politieke aandacht te geven en zelfs aanhangig te maken door een

rechtszaak te starten tegen Tata Steel Daarbij richten de

belanghebbenden zich middels burgerbrieven steeds frequenter tot het

Rijk lenW VWS MZS en EZK waarbij vaak wordt ingegaan op

economische belangen versus gezondheid en milieu

GGD en beschermen bewaken en bevorderen de gezondheid van de

inwoners van Nederland De GGD en hebben een aantal wettelijke taken

beschreven in de Wet publieke gezondheid Wpg Naast de wettelijke
taken voert iedere GGD voor zijn gemeente nj ook aanvullende taken uit

Van

5 1 2e

Afstemming
De antwoorden zijn ambtelijk afgestemd met de GGD de VRK het RIVM de

provincie Noord Holland en de ministeries van EZK en VWS akkoord minister

MZS voor eerste set

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Er is geen reden met in acht nemen van de AVG om informatie uit deze nota niet

openbaar te willen laten zijn
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DGMI[ 5 1 26

DGMI

[ 5 1 26 @rminvws nl]To @nninienw nl] 5 1 265 1 26

From

Sent

5 1 2e

Mon 8 23 2021 3 58 04 PM

Subject FW DOMUS 21213926 v3 Beantwoording_Kamervragen_Tata
Mon 8 23 2021 3 58 05 PMReceived

Hierbij het akkoord van EZK

Groet 5 1 26

5 1 26

5 1 2e

5 1 2e

5 1 26 5 1 26

5 1 26

Beoordeling door EZK

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 2e

5 1 26

5 1 26
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5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 2e

Beoordeling door EZK
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris
Bestuurskern

Directie Communicatie

Beleidscommunicatie

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 26

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 26

Programma
@minienw nl

Datum

31 augustus 2021

Werkbezoek omwonenden Tata Steel

Maandag 6 September 2021

18 00 20 00 uur

Hotel Mare Sanat Rijckert Aertszweg 8 1949 BD Wijk aan Zee

lenW tel 31 0 6

Betreft

Datum

Tijd

Locatie

Contactpersoon

Begeleiding

5 1 26 5 1 26

woordvoering5 1 2e

Pens is uitgenodigd

Schud geen handen houdt anderhalve meter afstand en draag
een mondkapje in de binnenruimtes Omdat het programma deels

buiten zal plaatsvinden wordt u geadviseerd indien nodig een

regenjas te dragen en makkelijke schoenen

Pens

Bijzonderheden

Aankomst bij hotel Mare Sanat18 00 uur

U wordt ontvangen door gedeputeerde Noord Holland Edward

Stigter en door de 5 1 26

5 1 26

U verplaatst zich naareen ruimte binnen

Aankomst genodigden Wanneer iedereen zit vindt er eerst een

korte voorstelronde plaats U neemt hier zelf het initiatief voor

samen met de gedeputeerde er is geen gespreksleider om het

gesprek zo informeel te houden U leidt samen met de

gedeputeerde samen het gesprek De lijst met aanwezigen treft u

tevens aan in uw dossier

18 15

19 45 uur

Inclusief de gelegenheid om een hapje en drankje te nuttigen

19 45 uur eventuele aanwezige pens te woord staan

U neemt afscheid en vertrekt20 00 uur
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Nota bevat informatie die niet openbaargemaakt kan worden

0 NEE □JAjONDERBETREFFEND KOPJE DJAjVERSPREID OVER NOTA MARKEER □ JA GEHEEL

TER BESLISSING

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Aan

Van

Staatssecretaris

5 1 2e

5 1 2e Bestuurskem

nota
Uiterlijk bij
31 augustus 2021

Bi]lage n]

Gesprek met omwonenden Tata Steel op 6 September

B

Op 6 September a s 18 00 en 20 00 is een gesprek gepland tussen u en

vertegenwoordigers van omwonenden van Tata Steel Dit gesprek vindt plaats in

Wijk aan Zee Bijiage 1 en 2 bevatten het programma locatie en deelnemers aan

het gesprek In plaats van gedeputeerde Olthof zal gedeputeerde Stigter aan dit

gesprek deelnemen U heeft hem hierover gesproken in het

kennismakingsgesprek dat u op vrijdag 27 augustus heeft gehad

Aanleiding en doel

Op 21 juni 2021 heeft uw voorganger samen met gedeputeerde Jeroen Olthof van

de provincie Noord Holland een bezoek gebracht aan een kleine groep van

vertegenwoordigers van bewonensgroepen stichtingen uit de drie

IJmondgemeenten Beverwijk IJmuiden en Velsen Dit gebeurde naar aanleiding
van een verzoek van deze omwonenden overgebracht via Olthof Directe

aanleiding toen was de publicatie van resultaten van onderzoek naar de

leefomgeving en de gezondheid van inwoners in het IJmondgebied Dit onderzoek

van het RIVM in opdracht van de provincie wees uit dat de lucht in het

IJmondgebied viezer is dan in de rest van Nederland en dat er meer acute

gezondheidsklachten zijn bij de inwoners van het gebied Het RIVM doet nu

verder onderzoek ook in opdracht van de provincie Noord Holland Zo komt er

begin September een nieuw rapport uit dit keer over depositie van stof in de

omgeving van Tata Steel De publicatiedatum is 2 September a s

Na verzoeken van de omwonenden om ook met u een dergelijk gesprek te hebben

heeft u op dinsdag 17 augustus besloten om hierop in te willen gaan Het gaat om

hetzelfde format als het gesprek op 21 juni en ook dan weer om het leggen van

contact en het aanhoren van het verhaal van de bewoners Na afloop is er een

kort persmoment

Gezien de aard van de problematiek de mate waarin deze al geescaleerd is en de

omvang van de aandacht van de media zal het gesprek te kort zijn om iedereen

uitgebreid aan het woord te laten en uitgebreid over opiossingen te kunnen

discussieren Wei kunt u betrokkenheid tonen continuiteit uitstralen en laten zien

dat ook u de zorgen van de bewoners begrijpt U kunt samen met de heer Stigter
namens gedeputeerde Olthof nogmaals uitleggen wat ieders rol is en uw inzet

is U laat met dit gezamenlijke bezoek zien dat de ver^chillende overheidslagen
zich ieder vanuit een eigen rol nog steeds gezamenlijk verantwoordelijk
voelen
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Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 22S772

uiterlijk bi]
31 augustus 2021

Bijlage n

Aanwezig bij bet gesprek
Het verzoek om het gesprek kwami van vier vertegenwoordigers van de twee

meest actieve bewonersgroepen zie bijiage 2 In overleg met uw voorganger is

besloten te verbreden naar een groep van elf actieve bewoners die allemaal

bewonersgroepen of stichtingen vertegenwoordigen en afkomstig zijn uit een van

de plaatsen die het dichtst bij Tata Steel liggen in de drie IJmondgemeenten Hun

namen staan in bijiage 2 Vanuit het lenW wordt u ondersteund door 5 1 2e

5 1 20 directie OenM en

aanwezig zijn Gemeente Beverwijk zal vertegenwoordigd worden door wethouder

Brigitte van de Berg

B

Aan

Staatssecretaris
5 1 2e5 1 20 [ILT Vanuit EZK zal

Van

5 1 2e

De vier bewoners die om dit gesprek hebben verzocht hebben uw voorganger

een brief gestuurd Het antwoord hierop is op ISjuni verzonden beslisnota

lENW BSK 2021 162664 en vindt u in bijiage 3 In dit antwoord gaat zij in op de

bevoegdheidsverdeling rond Tata Steel en de rol van de ILT door Tata Steel

aangekondigde maatregelen en de landelijke inzet op de verbetering van de

luchtkwaliteit via het Schone Lucht Akkoord Ook verwijst zij naar het gesprek
van 21 juni

Wat kunt u bieden

Het gesprek zal voornamelijk bestaan uit een korte ronde waarin de genodigden
hun verhaal mogen doen Als de tijd het toelaat kunt u voor een aantal technische

zaken de vertegenwoordiger van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ODNZKG en eventueel de vertegenwoordiger van de ILT om een korte reactie

vragen

Gedeputeerde Stigter zal in zijn reactie waarschijnlijk wijzen op alles wat de

provincie al dan niet geadviseerd door de ILT en de Rekenkamer al in gang heeft

gezet in het kader van hun Programma Tata Steel 2020 2050 Ook zal hij wellicht

wijzen op de verzoeken die hij heeft gedaan in de brief van 14 april aan uw

voorganger Dit gaat hoofdzakelijk over strengere en uitgebreidere regelgeving
bijvoorbeeld rond de cumulatie van ZZS piekbelasting en strengere normen in

Europese regelgeving en om budget voor bovenwettelijke maatregelen In de

antwoord brief die 27 augustus is verzonden bijiage 7 gaat u hierop in Tevens

zal hij naar verwachting op basis van het net verschenen RIVM onderzoek naar

deposities aangeven dat provincie het maximale doet en er vanuit het Rijk EU

aanscherping van regelgeving nodig is en gezondheid onderdeel moet worden van

milieuregelgeving

Wat u als staatssecretaris concreet kunt bieden is het volgende

1} Acties in het kader van bet Schone Lucht Akkoord SLA

• Het Rijk houdt in Brussel een pleidooi voor strengere regelgeving voor

grote bedrijven zoals Tata Dat gebeurt bij de herziening van de Richtlijn
Industriele Emissies lED RIE de Richtlijn Luchtkwaliteit de NEC richtlijn
nationale emissieplafonds en de evaluatieen herziening van E PRTR

het register met emissies van grote installaties Deze herzieningen
spelen in allemaal in de komende twee jaar Ook bij de afspraken op

ambtelijk niveau over individuele BREF s documenten met definities van

wat voor bepaalde industriele processen de Best Beschikbare Technieken

op dit moment zijn wordt ingezet op strengere eisen

• Op 21 juni en 7 juli is actief inbreng geleverd bij workshops van de

Europese Commissie in het kader van de lopende herziening van de

Richtlijn industrieie emissies Dit is het beiangrijkste Europese instrument

voor het terugdringen van vervuiling door de industhe

Pagins 2 van 6

293337 0137



• Tijdens de Europese Milieuraad van lOjuni is hetZero Pollution Action

Plan besproken Daar heeft mijn voorganger steun uitgesproken voor

maatregelen die luchtvervuiling terugdringen en het beiang van

maatregelen voor de Industrie benadrukt

• SLA partijen hebben afgesproken scherperte willen vergunnen onder

andere door inzet van de ILT als adviseur van omgevingsdiensten
• Het Rijk past het activiteitenbesluit leefomgeving BAL aan iwaardoor er

strengere emissie eisen gaan gelden voor industrieen

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bij
31 augustus 2021

Bijlage n

8

Aan

Staatssecretaris
2} Inzet van de ILT zie ook bijtage 5

• De ILT is gevraagd de provincie en de ODNZKG te helpen vanuit haar

Wabo adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk

verplichte momenten ookadviseren op verzoek Sinds de beroepszaken
die de ILT heeft aangespannen tegen de provincie over de pelletfabriek en

de wfindverhitters bij Tata Steel zijn de contacten tussen OD NZKG en ILT

gei ntensiveerd en iworden er stappen gezet Goed voorbeeld is het door

de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door Tata

Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voldoende grond om een formeel

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei iwii de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbevelingen van

de Randstedelijke Rekenkamer die kritisch is geweestover de wijze van

vergunningverlening bij Tata Steel

• Op dIt moment worden op ambtelljk niveau gesprekken gevoerd tussen

ILT en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART

maken van de te nemen vervolgacties na het rapport van de

Randstedelijke Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zo\wel

de acties van de provincie en de OD als die van de ILT zo effectief

mogelijk te maken De ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve

houding bij de provincie Enkele punten die de ILT aan de provincie OD

NZKG heeft meegegeven zijn als het gaat om scherper toezicht en

Van

5 1 2e

vergunnen

Tata Steel aanspreken op het verplichte milieuzorgsysteem dato

aan eisen voldoet

In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbelastingen terug te dringen
Alternatieve grens en richtv aarden vaststellen voor Tata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om

bovenwettelijke maatregelen gedaan te krijgen

o

o

o

o

3 Inzet van lenW voor de aanvuUende studie naar effecten op de

leefomgeving en gezondheid van verduurzamingsplannen Tata

CCS Waterstof ^ zoals toegezegd door staatssecretaris Van Veldhoven

op 1 juli 2021

Achtergrond
Vanuit EZK loopt een traject om samen met Tata Steel op te trekken om het

bedrijf te verduurzamen in de toekomst Dit is vooral gericht op reductie van

de C02 uitstoot door voorlopig nog staal te blijven maken op de huidige
manier maar Carbon Capture and Storage CCS in te zetten Ook het

verlichten van de druk op de leefomgeving is hier onderwerp van gesprek In
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oktober gaat de SDE subsidierege ing open en kan Tata Steel subsidie

aanvragen om CCS mogelijk te maken

Ideeen van omwonenden en bijvoorbeeld ontangs de FNV en de Werkgroep
Zeester bestaande uit oud directeuren en wetenschappers gaan veel vender

in de verduurzaming Hierin wordt gekoerst op een snellere overgang naar het

gebruik van waterstof duurzame energiebronnen en een ander

verbrandingsproces FNV en Zeester geven aan dat dit technisch kan en

hiervoor het geld gebruikt kan worden dat anders aan CCS zal worden

besteed Dit plan Groen StaaT kent nog geen slultende bedrijfs
economische onderbouwing
Tata Steel heeft zich bereid verklaard samen met de FNV het FNV Zeester

plan door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken op haalbaarheid van

beide scenario s CCS Waterstof Hiervoor hebben Tata Steel en FNV een

opdracht gegeven aan de consultant Roland Berger

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 225772

Uiterlijk bij
31 augustus 2021

Bijlage n

8

Aan

Staatssecretsris

Van

6 1 2e

• In antwoord op vragen van de Kamer heeft uw voorganger tijdens het

debat Externe Veiligheid van 1 juli aangegeven zelf een onafhankelijke

partij opdracht te geven om aanvullend daarop de gevolgen van beide

scenario s [CCS en plan FNV Zeester voor leefomgeving en gezondheid te

willen laten beoordelen Op 8 juli is hierover een motie aangenomen van

de leden Van Hagen en Boucke [beiden D66j Hierin verzoeken zij de

regering het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de gevolgen
voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario s voor Tata Steel

parallel uit te voeren aan de haalbaarheidsstudie naar het FNV plan en de

Kamer te informeren over de uitkomsten hiervan voor het debat over Tata

Steel dit najaaK
• Op dit moment voert het RIVM dit onderzoek uit We hopen de resultaten

hiervan rond 2 September te hebben zodat deze kunnen iworden

meegewogen in de beslissingen die Tata Steel moet nemen voor de

toekomst en in beslissingen over de inzet van publiek geld voor de

toekomst van Tata Steel PM tekst aanpassen na publicatie RIVM

hoofdlijnen notitie

• De SDE regeling staat open het is aan Tata Steel te beslissen een

aanvraag in te dienen voor CCS of niet Het bedrijf weet echter ook dat de

leefomgeving en gezondheid van omiwonenden de license to operate is

voor de toekomst

• Het Kabinet of de Tweede Kamer kan niet zo maar de voor\waarden voor

de SDE regeling veranderen en bijvoorbeeld milieu eisen toevoegen

maar we weten na het onderzoek wel wat de impact op de gezondheid en

leefomgeving is van beide scenario s

• Uw inzet is dat deze informatie volwaardig onderdeel wordt van de

besluitvorming over de toekomst van Tata De effecten op de gezondheid
en omgeving moeten expliciet meewegen in deze besluitvorming U wilt

samen met EZK in gesprek met Tata over de uitkomsten van beide

onderzoeken Ronald Berger en RIVMj Dit zal ook uw boodschap zijn in

het CD over Tata 9 September a s

4 Uitvoeren maatregelen Roadmap

• Tata Steel heeft een grote verantwoordelijkheid Het bedrijf heeft

aangegeven welke maatregelen ten gunste van milieu gezondheid ze de

komende twee jaar willen nemen Met als doel een flinke verlaging van
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emissies en minder overlast U zult samen met de provincie de planning
en uitvoering van deze maatregelen kritisch volgen en Tata hierop

aanspreken als deze achterblijft

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 22S772

uiterlijk bi]
31 augustus 2021

Bijlage n

Persmoment

Na afloop staat u samen met gedeputeerde Stigter kort de pers te woord Hier

kunt u handelen volgens de spreekschetsen in bijiage 9
B

Media en berichtgeving na afloop van het werkbezoek van 21 juni

afkomstig van DCO

Na het werkbezoek van uw voorganger en gedeputeerde Olthof hebben de beider

bewindspersonen kort lokale media te woord gestaan een op een zonder podia
katheders etc De berichtgeving die hieruit voortkwam staat in bijiage 10

Daarnaast heeft lenW samen met gedeputeerde een viog opgenomen

https www youtube com watch v diVY7IeH3kI feature youtu be

Aan

Staatssecretsris

Van

5 1 2e

Boodschap
Het doel was terugblikken op de gesprekken waarin duidelijk werd dat de zorgen

van omwonenden over hun gezondheid serieus worden genomen waarmee we

laten zien dat omwonenden zich gehoord voelen en gezamenlijkheid uitdragen
samen met Provincie Noord Holland slaan we de handen ineen voor schonere

lucht voor omwonenden Zoals besproken is dat doel nu hetzelfde u neemtde

zorgen van omwonenden serieus en wilt deze zelf ook uit eerste hand horen

De gezamenlijkheid is goed terug te zien in de venslaglegging zie bijiage 10]
Rode draad is daarnaast de waardering van de omwonenden dat de

staatssecretaris er was dat de omwonenden zich gehoord voelen en ze de

gedeputeerde en de staatssecretaris een aantal concrete wensen hebben

meegegeven onder andere het binnen vier jaar sluiten van de Kooksfabriek en

het meenemen van gezondheidseffecten naast C02

Aanweziae iournalisten destiids

5 1 2e

1
5 1 2e gaf na het bezoek van Van Veldhoven 5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e van NH Nieuws

Media aandacht 30 augustus
Media aandacht was en is geen doel op zich maar het is goed en ook

onontkoombaar desgevraagd netjes de vaste lokale volgens te woord te staan

Onze inschatting is dat zodra bekend wordt dat je met omwonenden in gesprek
gaat de lokale pens na afloop weer wil weten waarom wat hoe Ter voorbereiding
voor 30 augustus zullen we na de interne voorbespreking zodat we die input
mee kunnen nemen] een aantal spreeklijnen voorbereiden ter voorbereiding van

eventuele vragen van media na afloop

Social media 30 augustus
Het lijkt vooralsnog slim om te laten weten dat u er was met wie u hebt

gesproken en waarom op uw eigen socials na afloop Dit wegen we na afloop
Een nieuwe vIog samen met de gedeputeerde lijkt ons nu niet veel toevoegen ten

opzichte van dat wat 21 juni is opgenomen

Pagins 5 van 6

293337 0137



Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Afgezien van beperkingen op grand van de AVG zijn er geen onderdelen van deze

nota die niet openbaargemaakt kunnen worden

Datum

31 augustus 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 22S772

uiterlijk bi]
31 augustus 2021

Bijlage n

Bijlagen

Voignummer Naam

B

Programme locatie setting01 Aan

Staatssecretaris

Deelnemers gesprekspartners02 Van

5 1 20

Brief van staatssecretaris Van Veldhoven aan de voorzitter van

de Dorpsraad Wijk aan Zee van 18 juni 2021

03

Korte terugblik Wat speelt er nu04

VTH stelsel en Tata Steel05

Redeneerlijn dossier CD Tata 9 September 202106

07 Brief aan PNH antwoord op hun brief 27 augustus 2021

Overzicht lopende onderzoeken rond Tata Steel08

Spreekschetsen persmoment09

Medlaberichten na afloop van het bezoek op 21 juni 202110
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

H 31 0 6 5 1 2e

5 1 26

nota terinformatie @tninienw nl

Datum

3 September 2021Debat Toekomst Tata Steel 9 September 2021 en

vooroverleg met de minister van EZK op 8 September
NB deze nota hoort bij het dossier zoals aangepast

op grond van het vooroverleg van 1 September

Kenmerk

IenW BSK 2021 236e96

Inleiding

Bijgaand treft u het dossier aan voor het commissiedebat toekomst Tata Steel

op donderdag 9 September 2021 van 10 00 tot 13 00 uur U voert dit debat

samen met de minister van EZK Er stonden twee vooroverleggen gepland Het

eerste vond plaats op 1 September van 10 45 11 30 uur Het tweede

vooroverleg zal samen met de minister van EZK plaatsvinden op woensdag 8

September van 13 15 13 45 uur Toelichting 1 onderaan deze nota bevat

hiervoor een met EZK afgestemde voorbereiding

Agenda
Voor het Commissiedebat staan de onderstaande brieven geagendeerd Dit

betreft alleen brieven van de minister van EZK

• Reactie op het verzoek van het lid Thijssen over het bericht Groen plan
voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden en 40

duizend banen 8 juni 2021

• Afspraken met Tata Steel over C02 reductie

• Brief over afspraken met Tata Steel over C02 reductie 30 maart

2021

• Antwoorden op vragen commissie over afspraken met Tata Steel

over C02 reductie 8 juni 2021

Actualiteit

Rond dit CD staan een aantal andere CD s gepland van de vaste commissie

voor lenW Leefomgeving 9 September in de middag u Toezicht en

handhaving 7 September u samen met de minister van lenW Vliegveiligheid
8 September minister van lenW en Nudeaire veiligheid 16 September
2021 u

Bespreekpunten
1 In het dossier zijn redeneerlijnen opgenomen Bent u akkoord met de

voorgestelde redeneerlijnen
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2 Bent u akkoord met de onderwerpen te bespreken in bet vooroverleg
met M EZK

Bespreekpunten vooroverleg met M EZK

• Samenloop en vervolg wanneer haalbaarheidsstudie FNV Tata Roland

Berger^ en hoofdlijnennotitie over effecten op leefomgeving en

gezondheid RIVM afgerond zijn
• Doorwerking van de motie Erkens Thijssen m b t meewegen

gezondheidsimpact icm geen subsidie verlening C02 CCS financiering

flange termijn
• Waterstofoptie ontwikkeling instrumentarium versnelling

verduurzaming

In toelichting 1 onderaan deze nota is een nadere toelichting opgenomen voor

dit vooroverleg

Mogelijke aanvullingen op de agenda van het CD

Recent verstuurde lenW Kamerbrieven die mogelijk op de agenda voor het CD

kunnen wforden gezet

Reactie op brief provincie Noord Holland over tussentijdse rapportage

RIVM onderzoek verstuurd op 26 augustus

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat inwoners rond Tata

Steel IJmuiden vaker ziek zijn verstuurd op 17 juni

Nog voor het debat te versturen lenW brieven

Antwoorden op Kamervragen van Bouchallikht Westerveld over het

bericht GGD directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport

schrappen brief ligt bij DBG

Antwoorden op Kamervragen van Leijten over het bericht GGD

directeur laat naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen brief

wordt aangepast

Antwoorden op Kamervragen van Leijten over het bericht RIVM houdt

rapport over gezondheid rond Tata Steel nog lang onder de pet brief

ligt bij DBG

Gnderzoeksrapporten die uitgekomen zijn of nog uitkomen

Rapport RIVM over stofmonsters rondom Tata Steel in opdracht van

provincie en IJmond gemeenten uitgekomen op 2 September

Tussenrapportage haalbaarheidsstudie Roland Berger over

toekomstscenario s verduurzaming Tata Steel wordt verwacht op 3

September
Eerste analyse van het RIVM naar de milieu en gezondheidseffecten van de

verschillende scenario s voor verduurzaming van Tata Steel wordt verwacht op

3 September u wordt hierover nader geinformeerd
Inhoud dossier

• Redeneerlijnen factsheets en QSA s over de toekomst van Tata Steel en de

overlast voor de leefomgeving en gezondheid
• Gverzicht openstaande moties en toezeggingen m b t Tata Steel

NB Als verder blijkt dat uit de sondering bij de Kamer aanvullend onderwerpen
aan de orde zullen komen wordt het dossier daarop aangevuld

Taakverdeling EZK IenW
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Hieronder is een overzicht opgenomen van onderwerpen iwaarover u dan vi^el

de minister van EZK het woord voert tijdens het debat Dit overzicht is in

samemwerking met EZK opgesteld

Onderwerp Ministerie

Maatschappeliike relevantie Tata Steel EZK

Rol en samenvi erking overheid met Tata Steel EZK

Splitsing Tata Steel Europe NL en UK EZK

Stand van zaken haalbaarheidsstudie Tata

steel FNV

EZK

Verduurzaamingsopties en

subsidiemogelijkheden

EZK

Big 12 Shell uitspraak maatviferk EZK

Expression of Principles CEoP EZK

Plan FNV Zeester EZK

Afqeketste overname SSAB EZK

Economische veiligheid EZK

Plan FNV Zeester EZK

Tussentijdse resultaten onafhankelijk onderzoek

door RIVM over de effecten van

toekomstplannen voor leefomgeving en

gezondheid

lenW

Onderzoek door omwfonenden lenW

Luchtkiwaliteit lenW

Ondersteuning aanscherping vergunning lenW vanwege

verantwfoordelijkheid voor

VTH stelsel ILT]
Wet en regelgeving op het gebied van

gezondheid milieu en overlast

lenW

Milieumaatregelen Roadmap Plus Tata Steel lenW
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Toelichting 1 Geannoteerde agenda vooroverleg met M

EZK

Datum Sitijd woensdag 8 September 2021 13 15 13 45 uur

Het overleg vindt plaats via webex

Doel van het gesprek
Voorop staat het uitdragen van een gezamenlijke boodschap vanuit het

Rijk tijdens het Commissiedebat over de Toekomst van Tata Steel

Nederland

In het vooroverleg tussen MEZK en STAS lenW kunnen afspraken worden

gemaakt over de portefeuilleverdeling de gezamenlijke uit te dragen

overkoepelende boodschap en eventuele discussiepunten die op kunnen

komen tijdens het debat

Voorstel agenda
1 Opening vaststellen agenda

U kunt vragen of er naast onderstaande agendapunten nog additionele

zaken besproken dienen te worden

2 Vaststellen portefeuilleverdeling ter beantwoording van vragen uit

de Kamer tijdens het debat

U kunt instemmen met en kort ingaan op de voorgestelde
portefeuilleverdeling tussen I W en EZK Deze is tussen beide ministeries

afgestemd
Zie tabel 1 op de volgende bladzijde

3 Vaststellen algemene uit te dragen boodschap vanuit het Rijk
U kunt afstemmen de volgende gezamenlijke boodschap uit te dragen
■ Het afgelopen jaar is er vanuit met name EZK intensief

samengeiwerkt met Tata Steel Nederland vanvi ege de

maatschappelijke relevantie van het bedrijf en de uitdagingen vi aar

het bedrijf voor staat op het gebied van milieu klimaat en

banenbehoud
■ De inzet hiervan is een toekomstbestendige voortzetting van

duurzame staalproductie door Tata Steel in Nederland in IJmuiden

wraarbij twree doelen centraal staan 1 het bedrijf moet schoner Dat

betekent zowrel het terugdringen van de C02 uitstoot als het

terugdringen van schade en overlast voor de leefomgeving en

gezondheid van omw onenden 2 De banen moeten voor IJmuiden

behouden blijven Dat betekent dat de verduurzamingsslag hier in

Nederland gemaakt moet worden en we de staalproductie niet naar

het buitenland willen verplaatsen
■ Het kabinet vindt dat Tata Steel meer moet doen om overlast te

voorkomen Staal maken mag in Nederland maar dan moet het

bedrijf zich wel aan de regels houden Tata Steel heeft hierin ookeen

maatschappelijke verantwoordelijkheid
■ Het bevoegd gezag de provincie Noord Holland ziettoe op de

naleving van de regels scherpt vergunningen aan en wordt daarbij
aangespoord en geholpen door de ILT Het Rijk draagt bij door in

Brussel voorde langere termijn te pleiten voor strengere regels
waaraan uiteindelijk ook Tata Steel zich moet houden en door

initiatieven in het kader van hetSchone Lucht Akkoord Bij het maken

van plannen voor de toekomst moeten de effecten op leefomgeving en

gezondheid volwaardig meegewogen worden
■ Van groot belang is dat Tata Steel snel de maatregelen neemt die het

heeft beloofd in de zogenaamde Roadmap Plus Via deze maatregelen
zouden leefomgeving en gezondheid al in 2023 kunnen verbeteren
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4 Te bespreken discussiepunten
a Doorwerking van de motie Erkens Thijssen m b t meewegen

gezondheidsimpact icm geen omomkeerbare stappen
b Financiering lange termijn Waterstof optie ontwikkeling

instrumentarium versnelling verduurzaming
c Communicatie reactie op tussen rap portage Ronald Berger en de

eerste analyse van het RIVM

Voor de te bespreken discussiepunten kunt u gebruik maken van de

opgesteide redeneerlijnen onder de tabei Deze kunnen ais uitgangspunt
dienen voor beantwoording van de Kamervragen tijdens het debat t a v

deze discussiepunten

label 1 Themaverdeling verantwoordeliikheid beantwoording vraoen

Onderwerp Ministerie

Maatschappeliike relevantie T5N1 EZK

Rol en samenv^erking overheid met TSN2 EZK

Splitsing Tata Steel Europe NL en UK3 EZK

Verduurzamingsopties en

subsidiemogelijkheden

4 EZK

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie

TSN FNV

5 EZK

SDE en subsidiereqelinqen6 EZK

Overig o a shell uitspraak big 12 maatwerk

aanpak afgeketste overname SSAB en

economische veiligheid

7 EZK

Tussentijdse resultaten onafhankelijk
onderzoek door RIVM over de effecten van

toekomstplannen voor leefomgeving en

qezondheid

8 lenW

Onderzoek door omwonenden9 lenW

Luchtkwaliteit10 lenW

Ondersteuning aanscherping vergunning lenW ILT11

Wet en regelgeving op het gebied van

gezondheid milieu en overlast

12 lenW

Roadmap Tata Steel milieumaatregelen13 lenW

Redeneerlijnen discussiepunten agendapunt 4

5 1 21 5 2 1
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Toelichting 2 Verantwoordelijkheid lenW

Rol a s VTH stelselverantwoordelijke
De staatssecretaris van lenW is stelselverantwoordelijke voor het VTH stelsel

zoals de inrichting van het stelsel met omgevingsdiensten en het opstellen van

de basistaken voor milieu Dit houdt in dat de actoren binnen het VTH stelsel in

staat moeten zijn hun wettelijke taken naar behoren uit te kunnen voeren

maar ook dat de staatssecretaris van lenW

Het bevoegd gezag zoals de provincie voor Tata Steel kan ondersteunen

bij het versterken van de uitvoering van de VTH taken Een voorbeeld

hiervan is het wijzen van de provincie op binnen het reguliere normenkader

scherper vergunnen je kan laag in de wettelijke bandbreedte vergunnen of

hoog inzetten

Een adviserende rol heeft bij de verlening van omgevingsvergunningen aan

grote bedrijven in de vorm van een Wabo advies door de ILT

Toezicht houdt op de uitvoering van de VTH taken op het terrein van milieu

die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind in de vorm van

interbestuurlijk toezicht door de ILT

Van belang hierbij is dat het hier gaat om de wettelijke milieueisen en

maatregelen waaraan Tata Steel moet voldoen Het toezicht en de handhaving
van de omgevingsdienst is daarop gericht

Wat betreft Tata Steel is de ambitie van lenW om de provincie zo goed
mogelijk te ondersteunen in de uitdagingen die zij als bevoegd gezag ervaart

en de Kamer correct te informeren over voorkomende VTH situaties bij Tata

Steel

Beleidsverantwoordelijkheid
lenW is beleidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het terugdringen
van luchtverontreiniging bijvoorbeeld via hetSchone Lucht Akkoord en NSL

emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen en daarmee verbetering van de

volksgezondheid en het realiseren van een circulaire economie CE In deze

rol wordt de staatssecretaris van lenW door burgers en media aangesproken
op de situatie bij Tata Steel ook al is lenW geen bevoegd gezag

lenW is systeemverantwoordelijk voor luchtkwaliteit dit betekent dat zij

verantwoordelijk is voor de wet en regelgeving en monitoring van

luchtkwaliteit

De problematiek rond Tata biedt ook kansen om de gezondheid van

omwonenden van Tata Steel te verbeteren Van belang hierbij is dat

het hier gaat om bovenwettelijke maatregelen we willen stimuleren

dat Tata Steel activiteiten ontplooit die de gezondheid van

omwonenden ten goede komen De ambitie voor het terugdringen van

luchtverontreiniging is vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord 50

minder gezondheidsschade als gevolg van binnenlandse bronnen in

2030

Bij inzet van lenW op bovenwettelijke maatregelen is de vraag hoe dit

te realiseren lenW kan onder andere meeliften op ambities van andere

partijen zoals EZK in de uitwerking van het EoP en op het huidige

politiek maatschappelijke momentum ook is lenW actief op Europees
niveau om te pleiten voor strengere normen bijvoorbeeld bij de

herziening van de Richtlijn Tata steel gezondheid omwonenden en

plannen verduurzaming Tata
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Overschrijding benzeen emissies bij asfaltcentrales

Advisering van de gezondheidsraad over Ultra fijn stof medio

September
Houtstook toenemende urgentie

Aanpassing nationale regels industriele luchtemissies \w o biomassa

Emissies en bij de herziening van onder deze Richtlijn op te stelien definities

van Best Beschikbare Technieken BBT Deze zijn uiteindeiijk ieidend bij de

vergunningverlening Dit is een langetermijninspanning

InzetILT

• De ILT kan de provincie en de ODNZKG helpen vanuit haar Wabo

adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk verplichte
momenten ook adviseren op verzoek Binds de beroepszaken over de

pelletfabriek en de windverhitters zijn de contacten tussen OD en ILT

geintensiveerd en \worden er al eerste stappen gezet Goed voorbeeld is het

door de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door

Tata Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voidoende grond om een formeei

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei wil de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbeveiingen van

de Randstedelijke Rekenkamer

• Op dit moment worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd tussen ILT

en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART maken

van de te nemen vervoigacties na het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zovi el de acties van de

provincie en de OD als die van de ILT zo effectief mogelijk te maken De

ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve houding bij de provincie
Enkele punten die de ILT aan de provincie OD heeft meegegeven zijn

□ Tata Steel aanspreken op het verplichte milieuzorgsysteem dat aan

eisen voldoet

o In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

o Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbeiastingen terug te dringen
o Alternatieve grens en richtwaarden vaststeiien voor Tata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

o Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om bovenwettelijke

maatregelen gedaan te krijgen
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DB®1 2i 5 1 2i

DBO 5 1 21 5 i 2e @minienw nl]
5 1 2e

DBO stas

Fri 9 3 2021 8 31 19 AM

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

DGMI[
From

Sent

Subject FW Verzoek tot overleg directie Tata Steel

Received

Brief aan de staatssecretaris van l W pdf

@min ienw nl]

Fri 9 3 2021 8 31 21 AM

Hoi collega s

Willen jullie deze mail inboeken en uitzetten binnen DGMI

Groeties

5 1 2e

Van

Verzonden donderdag 2 September 2021 18 56

Aan DB05 1 2i

Onderwerp Verzoek tot overleg directie Tata Steel

Geachte heer tnevrouw

Bijgaand stuur ik u digitaal een doorgeleiding van de brief aan de gedeputeerde milieu van Noord Holland voor de

staatssecretaris van i W namens de

Metvriendeliike greet

5 1 26

5 1 26

van Tata Steel Nederland de 5 1 265 1 26

5 1 26

Tata Steel Nederland B V

T 31 0251 5 1 26

M 31 0 6 5 1 26

E 5 1 26 @tatasteeleurope com

www tatasteeleurope com

Follow us

□Da
1^ ll 1^ ll A 1^ ll A 1^ ll

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 leaal notice entities
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TATA STEEL TATA

Gedeputeerde Staten van Noord Holland

De heer J Olthof

Dreef 3

2012 HR Haarlem

Velsen Noord 2 September 2021

Setreft Verzoek tot spoedoverlea naar aanleidina van RIViVI rapport

Cc De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

De minister van Economische Zaken Klimaat

Geachte heer Olthof

Vanochtend heb ik van u het RIVM depositieonderzoek IJmond 2020 ontvangen De

uitkomsten van dit onderzoek nemen wij uiterst serieus Wij voelen de urgentie voor

verbetering en hebben daartoe sinds mei 2020 een maatregelenpakket in uitvoering
{Roadmap Plus De urgentie voor uitvoering van dit pakket is met dit rapport aileen

maar groter geworden evenals de onrust bij onze omwonenden en onze medewer

kers

Naar aanleiding van dit rapport wil ik graag op zeer korte termijn mogelijk deze week

nog met u en de rijksoverheid om de tafel Ik hecht grote waarde aan een gesprek met

u waarin wij de reeds ingezette maatregelen en voorgenomen maatregelen bespreken
in relatie tot het rapport en de weg voonwaarts De weg voorwaarts is immers aileen

uitvoerbaar als er vanuit een gezamenlijk streven voor een schone leefomgeving en

een duurzame toekomst voor de staalindustrie wordt samengewerkt

Tata Steel neemt hierin haar verantwoordelijkheid en ik zou het zeer op prijs stellen als

dit gesprek op korte termijn plaats vindt Hiertoe zal ik dit verzoek ook persoonlijk naar

de staatssecretaris van l W en de minister van EZK doorgeleiden

Namens Tata Steel in IJmuiden

Met vriindeliike groet
5 1 2e

5 1 2e

Corporate Communications and Public Affairs

Postbus 10 000 • 1970 CA IJmuiden • The Netherlands

T 31 0 5 1 2e 5 151 2e 5tatasteeleur0pe com

Tata Steel IJmuiden BV
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

OPENBAAR TER BESLISSING

Datum

6 September 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 239055

ODoesteld door

5 1 2e

Bestuurskern

Aan

Van

staatssecretaris

DGMI DLCE Luchtkwaliteit

nota Uiterlijk bij
8 September 2021

Kort nog paar zinnen in brief die expliciet maken dat soort checklist is waar

je rekening mee moet houden als je scenario’s naast elkaar zet zoals

[en dans twee of drie aandachtspunten benomen die rivtn daarvoor

meegeeft
Aanieiaing
Ter uitvoering van de motie Boucke Hagen is het RIVM gevraagd te adviseren

Met RIVM heeft daartoe een advies memo opgesteld U wordt geadviseerd dit

advies memo aan de Tweede Kamer te zenden begeleid met een

aanbiedingsbrief

Notitie RIVM haalbaarheidsstudie

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met het verzenden naar de Tweede Kamer

van bijgevoegd advies memo van het RIVM en de aanbiedingsbrief

Kernpunten
• Na het debat externe veiiigheid op 1 juii jl heeft de Tweede Kamer de motie

Hagen Boucke 28089 nr 192 aangenomen waarin de regering wordt

verzocht om paraiiel aan het haaibaarheidsonderzoek van Roiand Berger de

effecten op milieu en gezondheid van de verschiliende toekomstscenario s van

Tata Steei in beeid te brengen
• Het RIVM is gevraagd om over de uitvoering van de motie te adviseren en

heeft daartoe een advies memo opgesteld Dit adviesmemo bevat

aandachtspunten voor het in beeid brengen van effecten op gezondheid en

milieu van verschiliende toekomstscenario s van Tata Steel

• In de begeleidende Kamerbrief benadrukt u dat uw inzet erop is gericht dat de

effecten van toekomstscenario s op de gezondheid en het milieu volwaardig
mee worden gewogen in private en publieke beslissingen en dat u van plan
bent deze transparent en onafhankelijk in beeid te brengen De eerste stap is

om een partij te vinden die dit op een goede manier kan doen
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

s Gravenliage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e

nota terinformatie iminienw nl

Datum

6 September 2021Inzet Tata Steel

Kenmerk

Nav RIVM advies in “zijiicht studie’ die heden aan TK is gestuurd
ook kijken naar wat we met “meten” kunnen Wie aan zet Hoe

krijgen we dat advies uitgevoerd

Inleiding
Op uw verzoek leest u in deze nota de inzet van het Rijk onder andere gericht
op Tata Steel Aan een deel van de beschreven acties wordt al geruime tijd
gewerkt Tevens zijn een aantal aanvullende acties beschreven die kunnen

worden opgepakt Daarnaast geeft deze nota een toelichting op de eerste

rapportage van het onderzoek Berger bijiage 1 en op de RIVM advies memo

effecten voor de leefomgeving en gezondheid inclusief voorstei voor vervoig
en redeneerlijn Kamerbrief bijiage 2

Ruimte voor verbetering input ILT

De ILT ziet op de volgende punten nog ruimte voor verbetering
• Cokesfabriek

• ZZS minimalisatie

• Uitbreiding Wabo advies Harsco

• Monitoren emissies

• Geurbeleid

Cokesfabriek vaststellen onderzoekverplichting cokesfabriek 1

Voor de stookinstallatie van cokesfabriek 1 zijn geen BBT s vastgesteld
De ILT is van menino dat het bevoeod aezaa Tata Steel fhierna Tatal een

onderzoeksverplichtino kan voorschriiven voor het vaststellen van BBT

technieken

ZZS minimalisatie invulling emissie en reductieprogramma s

De ILT heeft op verzoek van de ODNZKG hierna OD het minimalisatierapport
ZZS van Tata beoordeeld De ILT is van mening dat Tata nog onvoldoende

invulling geeft aan het opstellen van emissie en reductieprogramma s

De ILT wil met de OD in overlea om Tata er toe te verplichten alle bronnen van

ZZS te oaan beoordelen en naoaat of aanpakken van de emissie van ZZS

kosten effectief kan In dat geval moeten volgens ILT de maatregelen die dat

mogelijk maken voorgeschreven worden in de vergunning
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Uitbreiding Wabo advies taak ILT met Harsco

Met bedrijf Harsco is gevestigd op de locatie van Tata maar is een zelfstandig
bedrijf met een eigen Wabo vergunning Met bedrijf valt niet onder het BRZO

2015 Het bedrijf Harsco is medeverantwoordelijk voor de grafietregens
emissie van fijnstof
De huidige situatie is dat de ILT geen wettelijk adviseur is voor Harsco De ILT

wii echter wei meedenken en een bijdrage leveren om er voor te zorgen dat de

ontwerp vergunningen van Harsco aangescherpt worden

De ILT vraaat daarom de provincie en QD om de Wabo advies taak uit te

breiden met Harsco

Monitoren emissies betrokkenheid ILT voorbereiding ontwerpbesluit
Het meetprogramma voor Emissies rond Tata Steel wordt op dit moment door

de OD geactualiseerd om de laatste BBT conciusies van de BREF IJzer en Staal

te impiementeren Dit betreft de aanscherping van de methodes en technieken

waarmee Tata Steei zijn emissies meet en registreert
De ILT wii bii de voorbereiding van het ontwerpbesiuit betrokken ziin om te

boraen dat dat de meetvoorschriften volledia en technisch betrouwbaar ziin

Dit is van belang om de impact van Tata Steel op de iuchtkwaiiteit goed en

exact in beeld te brengen

Geurbeleid advisering ILT om te komen tot acties geur

Bij het vaststellen van de provindaie beleidsregel geur in Noord Holland

hebben GS in 2014 aangegeven voor Tata Steel alternatieve grens en

richtwaarden vast te zullen stellen De provincie heeft hier tot op heden geen

uitvoering aan gegeven
De ILT bespreekt met de provincie en de OD hoe ver het hier mee staat en

waar de ILT de provincie kan adviseren om te komen tot concrete acties voor

geur

Schone Lucht Akkoord

Inzet nationale regelgeving
In het kader van het Schone Lucht Akkoord SLA worden regels ten aanzien

van industriele emissies herzien De wijzigingen die ookTata raken zijn
hieronder opgenomen het gaat om
• Actualisatie rentevoet kosteneffectiviteitsberekening
• Aanscherping algemene eisen module lucht in het Besluit activiteiten

leefomgeving Bal

• Wat mogelijk nog aanvullend kan aanpassing systematiek
afwegingsgebied

Aanpassing rentevoet van 10° o naar 5

De kosteneffectiviteitsmethode geeft inzicht in de economische haalbaarheid

van een milieumaatregel De rentevoet is onderdeel van de methodiek die

gebruikt moet worden bij de beoordeling of sprake is van buitensporige kosten

in verhouding tot de milieuvoordelen bij het nemen van milieumaatregelen
De rentevoet is opgenomen in de Omgevingsregeling en wordt geactualiseerd
naar 5 De huidige rentevoet was bepaald op 10 en is gebaseerd op in

1995 opgestelde berekeningen en gebaseerd op het toen geldende
rentepercentage Bij een wijziging van de rentevoet van 10 naar 5 zullen

investeringen die op de grens van referentierange liggen vaker kosteneffectief

worden Streven is om de rentevoet aan te passen per 1 juli 2022 gelijktijdig
met de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Aanscherping aigemene eisen module iucht
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Op basis van de aanbevelingen in de studies uitgevoerd in opdracht van lenW

worden de emissiegrenswaarden in de luchtmodule geactualiseerd De

emissiegrenswaarden zijn voor het laatst herzien in 2002

Voor de nieuwe emissiegrenswaarden geldt voor bestaande activiteiten een

overgangsrecht van 4 jaar Mocht een bedrijf toch niet kunnen voldoen aan de

strengere emissiegrenswaarde voor emissies naar de iucht dan heeft het

bedrijf 4 jaar de tijd om maatwerk te vragen Het bevoegd gezag kan dan een

beoordeling maken van de situatie en zo nodig een soepeiere
emissiegrenswaarde toestaan Ook bronnen van Tata hebben met deze

aanscherping te maken Streven is om de emissiegrenswaarden aan te passen

per 1 juli 2022 geiijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Wat mogelijk nog aanvuUend kan aanpassing systematiek

afwegingsgebied meenenten mUieuprijzen
De kosten van een miiieumaatregel zijn een belangrijk element in het overieg
tussen het bevoegd gezag en de aanvrager van een omgevingsvergunning of

maatwerkvoorschrift De kosteneffectiviteit kan worden gebruikt om de kosten

van miiieumaatregeien af te wegen tegen de miiieubaten

De afweging of een maatregei ai dan niet kosteneffectief is waarbij de

referentieranges worden gebruikt wordt alleen bij uitzondering voor een

individueel bedrijf gemaakt Het principe van milieuregeigeving voor industriele

emissies naar de Iucht is dat de BBT moet worden toegepast die door de

Europese Commissie worden vastgelegd
In de huidige methodiek voor de kosteneffectiviteitsafweging wordt milieu of

gezondheidsschade niet expliciet meegenomen Het huidige afwegingsgebied is

afgeleid van kostencurves die per stof voor een aantal technieken zijn afgeleid
en hanteert feitelijk in de basis de kosten van daadwerkelijk geinstalieerde
emissie reducerende maatregeien als referentie Bij gebruik van milieuprijzen
wordt getoetst aan weivaartsveriiezen die optreden als een maatregei niet

^■li i ^ a an rtm hrti Cl A

Graag keer over doorpraten Is wijziging systematiek breder dan dezejke
casus

oereKemng van oe Kosten met maar net reterentieKaaer waar aeze Kosten

mee vergeieken worden zai veranderen

De aanpassing van het afwegingsgebied is eerder overwogen maar niet

uitgevoerd Dit onderdeel behoeft verdere uitwerking

Naast het actuaiiseren van de nationaie regelgeving zetten partijen uit het SLA

in op emissiereductie via vergunningveriening handhaving en Europees
beieid dit zijn reeds lopende trajecten

Vergunningveriening en handhaving gericht op verbeteren toepassing
bestaande regelgeving
• Juridische analyse

Actie uitvoering juridische analyse om emissies via vergunningveriening
zoveel mogelijk te beperken onderzoek afgerond in feb 21

Doel handvat voor bevoegd gezag om in vergunning emissie eisen op te

nemen die binnen de Europese emissie ranges zorgen voor zo min mogelijk
uitstoot

Uitkomst de analyse geeft de bevoegde gezagen handvatten om in de

vergunningen emissie eisen op te nemen aan de onderkant van de

Europese emissie ranges Enkele bevoegde gezagen zijn hiermee al aan de

slag Via een Rijkssubsidieregeling Specifieke Uitkering kunnen bevoegde
gezagen hierbij ondersteuning krijgen

• Scherp vergunnen verankeren in lokaal beieid

Actie verankeren in lokaal beieid van het in vergunningen opnemen van

emissie eisen aan de onderkant van de Europese range

Doel emissie reduceren door beieid lokaal vast te leggen zodat

dit de standaard wordt
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Uitkomst met de SLA partners is een modeltekst opgesteld
die provincies en gemeenten kunnen overnemen in hun lokale beleid Nota

VTH I
• Beschikbaar stelen kennis

Actie kennis vanuit het Rijk over de beste beschikbare technieken

beschikbaar stelien

Doel Emissiereductie doordat meer vergunningen van IPPC installaties op

het niveau van de beste beschikbare technieken zijn verleend

Uitkomst door RWS zijn factsheets met reductietechnieken en

opiegnotities bij de Europese documenten over de beste beschikbare

technieken opgesteld
• Verbeteren handhaving

Actie inventarisatie van de kansen en mogelijkheden voor verbeteren

handhaving om emissies te reduceren

Doel Emissiereductie via aanpassing van handhaving
Uitkomst momenteel worden kansen hiertoe gemventariseerd

Pleiten voor strengere normen in Brussel

Europees aandringen op scherpere normstelling lost voor de korte termijn niet

veel op De trajecten om richtlijnen en ook om BREFs voor bepaalde industrlele

processen Best Available Techniques Reference Documents te herzien duren

enkele jaren Het duurt vervolgens nog een aantal jaar voordat de afspraken
hierin zijn omgezet in nationale wetgeving laat staan vergunningen Bovendien

laat Europese wetgeving het deels al toe om nationaal scherpere normen te

stelien Verder verschllt de situatie in Nederland en bIj Tata intensieve

Industrie en een dichtbevoikt land van veel andere Europese landen wat het

mogelijk lastiger maakt gehoor te krijgen Nederland zal deze zaken

terugkrijgen bij een pleidooi in Brussel

Toch zijn er enkele mogelijkheden voor beinvioeding Altijd zal hierbij vermeld

moeten worden dat dit een proces van lange adem en beperkte invioed is

Herziening Richtlijnen
Er zijn twee richtlijnen waarvoor het herzieningsproces inmiddels door de

Commissie gestart is

1 De Richtlijn Industrlele Emissies Industrial Emissions Directive Dit is

de belangrijkste richtlijn voor het terugdringen van vervuilende emissies

door grote industrlele bedrijven Lidstaten moeten er voor zorgen dat

bedrijven een vergunning hebben die aan de kaders van de richtlijn en aan

de onderliggende Brefs voldoet Uit de evaluatie van de Richtlijn blijkt dat

deze goed gewerkt heeft voor het terugdringen van luchtvervuiling De

Europese Commissie zet bij de herziening in op een meer integrale aanpak
gericht op klimaataspecten zoals C02 reductie en op het bevorderen van

circulaire economie

Zoals door uw voorganger ook gedaan is in de milieuraad van 10 juni bij
behandeling van het Zero Pollution Action plan en in het BNC fiche van dit plan
zou Nederland per brief kunnen pleiten voor het volgende

De eisen in de lED voor emissies van de Industrie naar lucht en water moeten

waar mogelijk worden aangescherpt Hierbij moet de bandbreedte van

emissiegrenswaarden worden versmald zodat het speelveld meer gelijk wordt

Daarnaast moet de lED meer red gaan bijdragen aan het realiseren van de

doeistellingen op het gebied van de circulaire economie waaronder

vermindering van gebruik van grondstoffen energie en water zonder dat

daarbij afbreuk wordt gedaan aan het primaire doel van de richtlijn Ook zou

de lED kunnen worden versterkt door een coherente aanpak die ook rekening
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houdt met klimaatambities maar vooral gericht is op het minimaliseren van

vervuiling Mogelijke compromissen moeten zorgvuldig worden beoordeeld

met het oog op de bescherming van onze gezondheid en het milieu Het

verminderen van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen zoals

geidentificeerd door artikel 57 van REACH is een prioriteit en een ander

beiangrijk aspect dat moet worden opgenomen in de herziening van de lED

Het is tevens gewenst dat de lED de uitrol van innovatieve schone technieken

bevordert en dat de BAT Reference Documents sneller worden herzien dan nu

het geval is

De casus Tata Steel is een mooi voorbeeld van hoe deze integrale
afweging wellicht ongunstig uitpakt voor de leefomgeving

1 De Luchtkwaliteitsrichtlijn Hierin worden bindende grenswaarden
gesteld voor immissies concentrates in de lucht voor PM2 5 PM 10 N02

S02 CO benzeen en lood voor lood 0 5 pg m3 jaargemiddeld Voor

Benzo a Pyreen As Cd en Ni gelden er streefwaarden De concentrates

aan metalen en Benzo a Pyreen wordt gemeten in de PMlO fractie NB Er

zijn geen normen voor depositie van bijvoorbeeid zware metaien zoals

lood

Nederland zou kunnen pleiten voor

Aanscherpen van de normstelling voor lood in fijn stof middelingstijd
hoogte
Definieren van een grenswaarde voor BaP As Cd en Ni

Normen stellen voor depositie van bijvoorbeeid lood

Daarnaast is het mogelijk strengere normen te bepleiten voor emissies van

staalindustrie via de herziening van twee Best Available Techniques Reference

Documents BREFs onder de Richtlijn Industriele Emissies

1 De BREF IJzer en Staal De herziening van deze BREF start naar

verwachting in 2022

2 De BREF Op en Overslag van Bulkgoederen Gepleit kan worden voor

spoedige herziening van deze Bref start op zijn vroegst 2023

Nederland zou kunnen pleiten voor

Strenge normen in de bref Op en Overslag
Zo snel mogelijk oppakken van de herziening van de Bref IJzer en staal

en strenge normen in deze Brefn en strengere normen

Brief Europese commissie

Op uw verzoek wordt een brief opgesteld gericht aan de Eurocommissaris van

Milieu Oceanen en Visserij

ppbouw brief

pen brief zal moeten worden verstuurd aan Eurocommissaris Virginijus
Einkevidus van Milieu Oceanen en Visserij Allereerst kunt u steun uitspreken
voor het Zero Pollution Action Plan en de Nederlandse inzet tot nu toe bij de

herziening van de lED zie hierboven herhalen Daaraan kunt u koppelen dat

de noodzaak om luchtvervuiling door de Industrie verder terug te dringen nog

WSjgr eens recent in Nederland is onderstreept in de casus Tata Steel

iden Vervolgens kunt u suggereren om het volgende te onderzoeken

Aanscherpen van de normen in de herziene luchtkwaliteitsrichtlijn zoals

hierb»en omschreven

pl^ppakken van de herziening van de BREFs IJzer en Staal en

lerpe emissie eisen in deze Bref en in de Bref Op en Overslag van

Bulkgoederen

IJ

Si
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ZZS beleid

• Zeer Zorgwerkkende Stoffen ZZS zijn stoffen die dezelfde criteria

hebben als de SVHC s Substances of Very High Concern onder

REACH Echter REACH is alleen gericht op stoffen die bewust worden

gemaakt om op de markt te brengen terwiji ZZS regelgeving zich richt

op stoffen die bij productie worden uitgestoten of geloosd
• Sinds 2016 in Activiteitenbesluit verplichting tot minimaliseren ZZS

voor bedrijven aan bevoegde gezagen ter naleving en bv opname in

vergunning incl plicht tot opstellen van Vermijdings en

Reductieprogramma door bedrijven en 5 jaarlijkse informatieplicht
• Daarmee zou in beginsel nu na 5 jaar het overzicht volledig moeten

zijn maar dat is nog lang niet het geval analyse precieze oorzaken is

nog niet gemaakt
• RIVM heeft op verzoek lenW een database ontworpen analoog aan het

eiektronisch Milieu Jaarversiag e MJV deze moet gevuld worden met

informatie van bevoegde gezagen Overleg met andere

overheden bevoegde gezagen over randvoorwaarden is nog gaande in

aanloop naar een bestuurlijk besluit hierover in maart 2022 BOb Met

deze database worden op termijn de ZZS data die onder verdrag van

Aarhus vallen eenvoudiger beschikbaar voor burgers en eenvoudiger
onderling te delen door bevoegde gezagen

• Verwacht bij positief besluit ingebruikname in September 2022

ondertussen wordt de database al wel handmatig gevuld

Situatie nu

onder AB voor ZZS met BBT voor niet IPPC installaties BBT en

minimalisatieplicht inclusief de 5 jaarijkse informatie piicht over o a

vermijding en reductieplannen van toepassing
onder AB voor ZZS met BBT voor IPPC installaties minimalisatieplicht
geen 5 jaarlijkse informatieplicht

Vanaf inwerkingtreding Ow
voor alle activiteiten waarvoor de ZZS paragraaf van toepassing is

ongeacht BBT minimalisatieplicht en de 5 jaarlijkse informatieplicht
over o a vermijding en reductie

Omgevingswaarden wat kunnen lokale overheden zelf

De grenswaarden onder de Ow Rijksomgevingswaarden in de lucht voor lood

en benzo a pyreen is meest schadelijke PAK staan in bijiage 2 van de Wet

milieubeheer onder Ow in het BKL Gemeenten en provincies kunnen zelf

rijkswaarden aanscherpen met de komst van de Ow Dit gaat dan om normen

die de leefomgeving aangaan dus niet aan de bron

Dit houdt de omgevingswaarde in Omgevingswaarden zijn bedoeld voor het

bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
Ook ondersteunen ze bij het zorgen voor een goede omgevingskwaliteit

Strengere afwijkende omgevingswaarde De rijksomgevingswaarden
voor luchtkwaliteit zwemwater en grond en oppervlaktewaterkwaliteit komen

voort uit Europese richtlijnen Deze Europese normen hebben een minimale

resultaat of inspanningsverplichting Een afwijkende omgevingswaarde mag
daarom alleen stronger zijn Provincies en gemeenten krijgen daarmee extra

ruimte om vorm te geven aan lokale of regionale kwaliteitsambities

Luchtkwaliteit Provincies en gemeenten mogen aanvullende en afwijkende
strengere omgevingswaarden stellen voor luchtkwaliteit Bij een aanvullende

of afwijkende omgevingswaarde moet de gemeente of provincie ook de
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economische effecten betrekken Het gaat dan om effecten op

vestigingsklimaat werkgelegenheid en bereikbaarheid

5 1 2e
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Toelichting

Tijdlijn rechtszaken Wabo advies

• De ILT heefl in 2018 beroep ingesteld tegen twee besluiten van de

provincie NH Betrof stikstofemissie van windverhitters en

stikstofemissie van pelletfabriek
• De behandeling van deze beroepen vond plaats op 15 okt 2020

• De rechter heeft op 26 november 2020 uitspraak gedaan

Achtergrond rechtszaak windverhitters

• De ILT vond dat de provincie in de vergunning voor Tata Steei een

iagere uitstootnorm voor stikstofemissie van de windverhitters zou

moeten opnemen De rechter heeft dit beroep gegrond verkiaard en de

provincie de opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken hoe bij Tata

Steei de iagere uitstootnorm kan worden behaaid

• Naar aanieiding hiervan is de vergunning aangepast en zai Tata Steei

met een overgangstermijn dec 2022 moeten voidoen aan de iagere
stikstof uitstootnorm 100 mg Nm3 daggemiddeide Tot die tijd geiden
de normen die de rechter ai heeft opgeiegd jaargemiddeide van

maximaal 115 mg Nm3 De lange overgangstermijn is noodzakelijk in

verband met de technische aanpassingen die nodig zijn

Achtergrond rechtszaak peiietfabriek
• In de tweede zaak over de stikstofemissie van de peiietfabriek eiste de

ILT dat de provincie Tata Steei in de vergunning zou verpiichten tot

onderzoek naar de kosteneffectiviteit van maatregeien om de

stikstofemissie te verminderen omdat de geidende best beschikbare

techniek BBT op dit punt de techniek niet eenduidig voorschrijft
Tata Steel heeft als reactie hierop vrijwillig een

kosteneffectiviteitsonderzoek gedaan Hierdoor verviel de eis van de

ILT waardoor dit verzoek niet ontvankelijk is verkiaard

• Naar aanieiding van het vrijwiilige onderzoek van Tata Steel bieek dat

het implementeren van stikstofverwijdering SCR instailatie

kosteneffectief kan De provincie heeft in overleg met ILT besloten

deze installatie voor te schrijven
• Gedeputeerde Staten van Noord Holiand heeft op 8 december 2020

naar aanieiding van de uitkomsten van dit onderzoek aisnog besloten

om maatregeien voor de vermindering van stikstof op te leggen aan

het bedrijf
• Tata Steel heeft deze maatregel een dag voor dit besluit vrijwillig

opgenomen in de roadmap
• De realisatie van deze SCR wordt verwacht in 2023 De ILT voIgt de

voorgang van dit dossier Op dit moment wordt door Tata onderzoek

gedaan hoe deze SCR er precies uit moet zien en hoeveel emissie

NOx ZZS na plaatsing overblijft Op basis hiervan wordt dan een

beschikking opgesteld
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Tijdlijn advies ZZS inventarisatie Wabo advies

• Op 10 maart 2021 heeft de ILT op verzoek van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied OD NZKG advies uitgebracht naar aanleiding
van een door Tata Steel ingediende inventarisatie Zeer Zorgwekkende
Stoffen ZZS

• Op 24 maart 2021 heeft de ODNZKG aan TATA Steei een

beoordeiingsbrief gestuurd waarin is aangegeven dat het ZSS

inventarisatie rapport van 30 december 2020 onvoidoende informatie

bevat om te beoordelen of TATA Steel voldoet aan de

minimalisatieverplichting voor ZSS uit het Activiteitenbesluit In de

brief van 24 maart is het advies van de ILT van 10 maart 2021

verwerkt

• Tata Steei heeft van de OD NZKG tot 1 oktober 2021 uitstel gekregen
om invulling te geven aan de minimaiisatieverpiichting ten aanzien van

de emissies van ZZS Deze procedure loopt dus nog

Tijdlijn rekenkamer onderzoek

• In januari 2021 heeft de Randstedeiijke rekenkamer een rapport

uitgebracht over de kwaiiteit van vergunningveriening toezicht en

handhaving VTH taken bij Tata Steel titel stof tot nadenken

• De rekenkamer komt tot de conclusie dat hoewel de milieutechnische

uitvoering van de VTH taken bij Tata Steel op hoofdlijnen conform de

daarvoor gestelde kaders verloopt dit in de huidige context van

maatschappelijke onrust niet volstaat De Rekenkamer heeft

verschillende aanbevelingen gedaan aan de provincie en de OD NZKG

• Op 21 mei 2021 heeft in dit verband een gesprek plaatsgevonden
tussen ILT en de gedeputeerde Olthof van de Provincie Noord Holland

• Daarna zijn er op ambtelijk niveau diverse gesprekken geweest met de

provincie en de omgevingsdienst om te bekijken waar de ILT kan

helpen
• De ILT monitort verder of de provincie aan de slag gaat met de

verbetermaatregelen die de Randstedeiijke rekenkamer heeft

aanbevolen Tot op heden heeft de ILT geen signalen dat de provincie
haar taak verwaarloost
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Bijiage 1

Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden Tata Steel Nederland

IJmuiden Tussentijdse parlementair memo In opdracht van Tata

Steel Nederland TSN en FNV

Inhoud en eerste appreciatie vanuit het gezichtspunt van lenW

Op 2 September stuurde consultant Roland Berger dit tussentijdse memo naar

de Tweede Kamer met het oog op het debat op donderdag 9 September
Het definitieve rapport komt later dit najaar uit Het belangrijkste wat nog

toegevoegd gaat worden is een inschatting van de investeringskosten capital

expenditures CAPEX en operationeie kosten operationai expenditures
OPEX evenals de milieueffecten Die zijn nu nog niet meegenomen in de

tussenrapportage

Uitgangspunten 5 Mton C02 reductie in 2030 en klimaatneutrale

staalproductie in 2050

Uitgangspunt is het halen van de door TSN en het ministerie van EZK in een

Expression of Principles overeengekomen reductie van COz uitstoot ten

opzichte van de situatie in 2019 van 5 Mton in 2030 Dat is een ambitieuzer

doel dan TSN zou moeten haien volgens het Kiimaatakkoord 40 in plaats
van 30

TSN overweegt diverse routes om de COz reductiedoelstellingen te halen Deze

routes hebben allemaal hetzelfde einddoel klimaatneutrale staalproductie in

2050 met waterstof Deze studie richt zich op twee routes daarheen

• Gebruik van BF CCUS technologie als tussenstap Blast Furnace

Carbon Capture Utilization and or Storage ofwel de traditionele

hoogoventechnologie met kolen cokes en end of pipe afvang en opslag
van CO2 Carbon Capture and Storage

• Direct overgaan op staalproductie op basis van Directly Redued Iron

technologie de Direct to DRI route die door FNV en Werkgroep
Zeester is voorgesteld als Groen Staal Hierbij worden kolen en

cokesproductie direct vervangen door aanvankelijk aardgas en later

groene waterstof

Belangrijkste tussentijdse conclusies

• Zowel de BF CCUS als de Direct to DRI route lijken technisch

haalbaar Beide routes lijken 00k tijdig te kunnen voldoen aan de

gestelde COz reductiedoelstellingen maar bij de Direct to DRI route

zijn om het 2030 doel te halen wel aanvullende maatregelen nodig
anders is er in 2030 3 9 Mton COz reductie in plaats van 5 Mton Dit

heeft te maken met de beperkte mogelijkheid in deze route van C02

afvang in de fase waarin met aardgas wordt gestookt De Direct to DRI

route is meer toekomstbestendig en heeft naar verwachting een

bredere publieke acceptatie

• Technologieen van de Direct to DRl route zijn ver genoeg

ontwikkeld om toe te passen Er is elders op de wereld al ervaring
mee

• Voor beide routes geldt nog steeds dat er technische en

bedrijfseconomische risico s zijn Zo vergt de integrate van

elektrische hoogovens in de bedrijfsvoering nog ontwikkeling en moet
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de benodigde apparatuur wel geleverd kunnen worden Ook zijn er

grote hoeveelheden elektriciteit nodig Direct to DRI en kent offehore

infrastructuur grote technische risico s BF CCUS

• Een beslissing over de toekomstige route van TSN kan niet los

kan worden gezien van de ontwikkeling van externe

infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en CO2 en voor

de toekomstige beschikbaarheid van groene elektriciteit en waterstof

Hiervoor wordt naar de betrokken overheden gekeken

• Voor beide routes geldt dus net als bij andere staalbedrijven in de EU

dat financiele steun van de overheid nodig is voor de

realiseerbaarheid passend binnen staatssteunregels Er bestaat vanuit

de Nederlandse overheid echter nog geen pasklaar
subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staaiindustrie Voor

TSN IJmuiden zal dan ook maatwerk nodig zijn welke route ook

wordt gekozen aldus het memo

Appreciatie uit gezichtspunt van lenW

• Het is goed dat het memo gezameniijk door Roiand Berger TSN en

FNV naar de Kamer is gestuurd De studie komt degelijk en objectief
over er wordt niet voorgesorteerd op een van de opties De studie

wijst nadrukkelijk ook op maatschappelijke acceptatie en effecten op

het milieu ais criterium Gezondheid vait buiten de scope

• Het is opvaiiend dat de Direct to DRI route overeenkomend met

Groen Staal Plan Zeester toekomstbestendiger en meer publiek

geaccepteerd wordt genoemd Het is daarmee een serieus alternatief

Beide routes kennen risico s Bij de BF CCUS route met C02 opslag is

de grootschaligheid een uitdaging en zijn er technische budgettaire en

tijdsrisico s die samenhangen met de benodigde offshore

infrastructuur Bij de Direct to DRI route is met name de integratie in

de bestaande staalfabriek een uitdaging waarvoor nog ontwikkeling

nodig is

• Zonder aanvullende maatregelen wordt in de Direct to DRI route in

2030 wel minder C02 reductie gerealiseerd 3 9 Mton in piaats van 5

Mton Daar staat tegenover dat de hoeveelheid benodigde steenkool

sneller afneemt Er wordt ook echt minder fossiel koolstof gebruikt

terwiji de BF CCUS route doorgaat met het gebruik van steenkool

waarvan de C02 uitstoot wordt opgeslagen niet vermeden

• Er is een belangrijk voorbehoud Het onderzoek is nog niet afgerond
Zo zijn de financiele impact en ook de impact op de andere emissies

dan CO2 nog niet meegenomen Dit zal onderdeel uitmaken van de

volgende fase van de studie Het is te verwachten dat daar onder

andere uit komt dat de BF CCUS route en meer negatieve effecten

geeft op de leefomgeving en gezondheid vanwege de energie die CCS

kost Deze negatieve effecten zouden overigens deels gecompenseerd
kunnen worden door implementatie van de door TSN aangekondigde

maatregelen uit de Roadmap Plus

• De informatie over de stappen die in de tijd genomen moeten worden

voor het realiseren van beide opties lijken een goede basis te bieden

voor het verkrijgen van inzicht in de leefomgevings en

gezondheidsaspecten in relatie met de motie Hagen Boucke
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• Er staat een stevige boodschap in het memo dat

overheidsondersteuning via maatwerk essentieel is financieel voorde

onrendabele top in de vorm van het realiseren van de aanleg van

CO2 en waterstof infrastructuur en via commitment om

vergunningprocedures snel te doorlopen Hierbij wordt 00k gewezen op

pro actievere andere EU iidstaten Duitsland Spanje Frankrijk en de

mogelijkheden die het EU recovery fund biedt
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Bijiage 2

Samenvatting advies memo RIVM over gezondheidseffecten
haalbaarheidsonderzoek en follow up

Het RIVM heeft een adviesmemo uitgebracht aan lenW over de uitvoering van

de motie Boucke Hagen Deze motie is aangenotnen na het debat externe

veiligheid op 1 juli jl en verzoekt de regering om parallel aan het

haalbaarheidsonderzoek van Roland Berger de effecten op milieu en

gezondheid van de verschillende toekomstscenario s van Tata Steel in beeld te

brengen Uit de tussenrapportage van Berger blijkt dat in de eindrapportage
ook de effecten op luchtkwaliteit geluid en geur worden betrokken Daarnaast

hebben omwonenden laten weten onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren

door CE Delft ook naar toekomstscenario s van Tata Steel

Analyse

lenW heeft het RIVM gevraagd om de motie Hagen Boucke uit te

voeren In de opdrachtverlening is gevraagd om een notitie op

hoofdlijnen over de effecten op milieu en gezondheid van de

toekomstscenario s van Tata Steel zoals deze worden onderzocht in de

haalbaarheidsstudie van Roland Berger

Vanwege de onafhankelijke rol van het RIVM heeft het RIVM zich op
het standpunt gesteld dat onderzoek over scenario s van een bedrijf
niet tot haar taak behoort

Het RIVM heeft een advies memo opgesteld met daarin opmerkingen
en aandachtspunten voor onderzoek hiernaar

Het advies memo bevat een aantal conclusies en aanbevelingen over

toekomstscenario s van Tata Steel De belangrijkste zijn
o Zorg dat alle effecten op de leefomgeving integraal in beeld

worden gebracht Kijk daarbij ook naar de effecten op het

gebied van externe veiligheid
o De verduurzamingsscenario s van Tata Steel zijn niet per

definitie goed voor de leefomgeving Bij de keuze voor CCS is

in eerste instantie zelfs sprake van een toename van de

effecten op milieu

o Het in kwantitatieve zin in beeld brengen van toekomstige
gezondheidseffecten van scenario s Tata is zeer complex Dit

vergt veel specifieke data en nader wetenschappelijk
onderzoek Daarom adviseert het RIVM om dit niet te doen In

algemene zin kan worden gesteld dat reductie van emissies ook

gezondheidsverbetering opievert
o Het RIVM adviseert om concrete afspraken te maken over het

inrichten van een monitoringsprogramma waarmee de effecten

van de maatregelen op de leefomgeving in de praktijk gevolgd
kunnen worden bij voorkeur door meten ipv rekenen

o Het RIVM constateert dat de plannen maatregelen omvat die

m e r plichtig zijn De provincie Noord Holland is in dezen het

bevoegd gezag Het RIVM adviseert de scenario s die door Tata

Steel worden onderzocht ook in het kader van de m e r

procedure te laten onderzoeken op zowel klimaat als

leefomgevings en gezondheidseffecten Dit omdat een

milieueffectrapportage bedoeld is om op basis van in kaart

gebrachte milieueffecten alternatieven tegen elkaar af te

wegen Dit is in lijn met het advies van de Commissie voor de

m e r hierover

Advies
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Advies is om voorafgaand aan het Kamerdebat het advies memo van

het RIVM aan de Tweede Kamer te zenden inclusief een

aanbiedingsbrief
Hoofdlijn voor deze brief kan zijn

Ik heb het RIVM gevraagd mij te adviseren over de uitvoering
van de motie Hagen Boucke Het RIVM heeft hiertoe een het

advies memo opgesteid die ik u hierbij aanbied en dat mij heipt
om uitvoering te geven aan deze vraag

Mijn inzet is erop gericht om de effecten van

toekomstscenario s op de gezondheid en het milieu voiwaardig
mee te laten wegen in private en pubiieke besiissingen
Uit het RIVM advies memo blijkt dat verduurzamingsscenario s

voor Tata Steei niet per definitie positieve effecten hebben op

milieu en gezondheid De toepassing van CCS kunnen zeifs

leiden tot extra emissies van NOx S02 en fijnstof vanwege de

extra energie die nodig is voor afvang transport en opslag in

lege aardgasvelden onder de Noordzee

Het RIVM beveeit aan om de milieu en gezondheidseffecten
mee te laten wegen in advies van de commissie M E R Ik ga
hierover in overleg met de provincie Noord Hoiiand die

bevoegd gezag is in dezen

Ook adviseert het RIVM om een monitoringsprogramma op te

zetten om de effecten op milieu en gezondheid van de

uitvoering van de Roadmap Pius en de toekomstscenario s

transparant in beeld te brengen Hierover ga ik in overleg met

de provincie Noord Hoiiand

Op dit moment iopen er diverse studies naar de effecten van

toekomstscenario s Zo brengt Roiand Berger de effecten op
luchtkwaliteit geur en geiuid in beeld Ook hebben

omwonenden opdracht gegeven aan CE Delft om onderzoek te

doen naar toekomstscenario s van Tata Steel

Ik zal de aandachtspunten uit het advies memo van het RIVM

onder de aandacht brengen bij de opdrachtgevers van de

lopende onderzoeken van Roland Berger en CE Delft

o

o

o

o

o

o

o

Argumentatie
RIVM doet aanbevelingen over het in beeld brengen van milieu en

gezondheid in de M E R procedure Ook doet het RIVM aanbevelingen
over het opzetten van een monitoringsprogramma U wordt

geadviseerd om over deze aanbevelingen in gesprek te gaan met de

provincie Noord Hoiiand

Vervolgens zijn er drie opties hoe u de motie Boucke Hagen kunt

uitvoeren Gelet op alle voor en nadelen wordt u geadviseerd om optie
3 te kiezen in bovenstaande hoofdlijn van de brief is hier ook vanuit

gegaan

Opties uitvoering motie Hagen Boucke

1 Opdracht oeven voor aanvullend milieu en aezondheidsonderzoek om de

toekomstscenario s van Tata Steel te beoordelen

In deze optie zet u met de aandachtspunten uit het advies memo van het

RIVM een onderzoek uit bij een extern adviesbureau om de effecten op

milieu en gezondheid van de 2 toekomstscenario s Tata Steel in beeld te

brengen

Voordelen

dit is conform de motie Hagen Boucke
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Hiermee neemt u zelf de regie om milieu en gezondheidseffecten
transparant in beeld te brengen

Nadelen

Grote kans is dat er dubbel werk wordt gedaan doordat de effecten op

milieu van de toekomstscenario s ook door Roland Berger in beeld worden

gebracht Ook hebben omwonenden aangekondigd een onderzoek door CE

Delft te laten uitvoeren

RIVM adviseert om geen aanvullend onderzoek te doen naar gezondheid
omdat dit uitgebreid extra onderzoek met een lange doorlooptijd zou

vergen Volgens het RIVM valt voldoende af te leiden over

gezondheidseffecten door alleen naar reductie van emissies te kijken

2 Aansluiten bii lopende initiatieven en afhankeliik van de uitkomsten

aanvullend onderzoek

Op dit moment open er verschillende initiatieven om externe effecten in

kaart te brengen van toekomstscenario s Tata Steel In deze optie kunt u

aansluiten bij het onderzoek dat door Roland Berger wordt gedaan zij

rapporteren in hun eindrapportage over de emissies van NOx stof gear

ofbij omwonenden die opdracht hebben gegeven aan CE Deift

Voordelen

Hiermee laat u zien dat u bereid bent om aanvullend onderzoek te doen als

blijkt dat bepaalde effecten op milieu of gezondheid niet worden

meegewogen maar zorgt u er ook voor dat er geen dubbel werk wordt

gedaan

Nadelen

In dit onderzoek heeft u minder zelf de regie omdat u aansluit bij een

lopend initiatief

Ook sluit u zich in deze optie aan bij andere partijen die eigen posities en

belangen hebben

3 Aandachtspunten meeaeven in lopende onderzoeken

In deze optie brengt u de aandachtspunten uit de adviesnota onder de

aandacht van de lopende onderzoeken In dit voorstel zet u geen

aanvuliend onderzoek uit naar miiieu en gezondheidseffecten van de

toekomstscenario s van Tata Steel conform het advies van het RIVM

Voordelen

In dit scenario volgen we het advies van het RIVM om niet aanvullend

gezondheidseffecten in beeld te brengen
Hiermee wordt dubbel werk voorkomen omdat emissies die effect hebben

op gezondheid ook al in beeld worden gebracht door Roland Berger en CE

Delft

Nadelen

De motie Hagen Boucke vraagt om onafhankelijk parallel onderzoek over

milieu en gezondheidseffecten van toekomstscenario s van Tata Steel

Hoewel de aandachtspunten van het RIVM enige indicatie geven over de

milieu en gezondheidseffecten van toekomstscenario s betreft dit geen

uitgebreide studie hiernaar

Pagina 15 van 15

293607 0148



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg Circ

Economie

Leefomgeving

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

nota terinformatie M 31 0 6 5 1 2e

Vooroverleg met de minister van EZK op 8 September
NB deze nota hoort bij het dossier CD Tata

Datum

7 September 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 240913

Geannoteerde agenda vooroverleg met M EZK gedeeld
met EZK

Datum Sttijd woensdag 8 September 2021 13 15 13 45 uur

Het overleg vindt plaats via webex

Doel van het gesprek
Voorop staat het uitdragen van een gezamenlijke boodschap vanuit het Rijk
tijdens het Commissiedebat over de Toekomst van Tata Steel Nederland

In het vooroverleg tussen MEZK en STAS lenW kunnen afspraken worden

gemaakt over de portefeuilleverdeling de gezamenlijke uit te dragen
overkoepelende boodschap en eventuele discussiepunten die op kunnen

komen tijdens het debat

Voorstel agenda
1 Opening vaststellen agenda

U kunt vragen of er naast onderstaande agendapunten nog additionele

zaken besproken dienen te worden

Vaststellen portefeuilleverdeling ter beantwoording van vragen uit

de Kamer tijdens het debat

U kunt instemmen met en kort ingaan op de voorgestelde
portefeuilleverdeling tussen I W en EZK Deze is tussen beide ministeries

afgestemd

2

Vaststellen algemene uit te dragen boodschap vanuit het Rijk
U kunt afstemmen de volgende gezamenlijke boodschap uit te dragen
■ Het afgelopen jaar is er vanuit met name EZK intensief

samengeiverkt met Tata Steel Nederland vanwege de

maatschappelijke relevantie van het bedrijf en de uitdagingen waar

het bedrijf voor staat op het gebied van milieu klimaat en

banenbehoud

■ De inzet hiervan is een toekomstbestendige voortzetting van

duurzame staalproductie door Tata Steel in Nederland in IJmuiden

waarbij twee doelen centraal staan Ij het bedrijf moet schoner Dat

3

Pagina 1 van 7

293510 0150



betekent zowel het terugdringen van de C02 uitstoot als het

terugdringen van schade en overlast voor de leefomgeving en

gezondheid van omiwonenden 2 De banen moeten voor IJmuiden

behouden blijven Dat betekent dat de verduurzamingsslag hier in

Nederland gemaakt moet worden en we de staalproductie niet naar

het buitenland willen verplaatsen
■ Het kabinet vindt dat Tata Steel meer moet doen om overlast te

voorkomen Staal maken mag in Nederland maar dan moet het

bedrijf zich wel aan de regels houden Tata Steel heeft hierin ookeen

maatschappelijke verantwoordelijkheid
■ Het bevoegd gezag de provincie Noord Holland ziettoe op de

naleving van de regels scherpt vergunningen aan en wordt daarbij
aangespoord en geholpen door de ILT Het Rijk draagt bij door in

Brussel voorde langere termijn te pleiten voor strengere regels
waaraan uiteindelijk ook Tata Steel zich moet houden en door

initiatieven in het kader van hetSchone Lucht Akkoord Bij het maken

van scenario s voor de toekomst moeten de effecten op leefomgeving
en gezondheid volwaardig meegewogen worden

■ Van groot belang is dat Tata Steel snel de maatregelen neemt die het

heeft beloofd in de zogenaamde Roadmap Plus Via deze maatregelen
zouden leefomgeving en gezondheid al in 2023 kunnen verbeteren

4 Te bespreken discussiepunten
a Doorwerking van de motie Erkens Thijssen EZK m b t meewegen

gezondheidsimpact icm geen omomkeerbare stappen
b Financiering lange termijn Waterstof optie ontwikkeling

instrumentarium versnelling verduurzaming
c Communicatie reactie op tussen rap portage Ronald Berger en de

eerste analyse van het RIVM Inzet is dat er een onafhankelijk zijiicht
komt op gezondheid milieu impact van alle toekomst scenario s En

deze worden meegewogen in de scenario s over de toekomst van Tata

en daarmee in de bijdragen van het Rijk

Voor de te bespreken discussiepunten kunt u gebruik maken van de

opgestelde redeneerlijnen onder de tabel Deze kunnen ais uitgangspunt
dienen voor beantwoording van de Kamervragen tijdens het debat t a v

deze discussiepunten

Redeneeiiijnen discussiepunten agendapunt 4

5 1 2 i 5 2 1
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Reactie memo RIVM

RIVM geeft helderde uitgangspunten weer waaraan de scenario studies

moeten voldoen om gezondheid milieu impact een volwaardige plek te

geven Deze wil ik ook meegeven aan de onderzoekers

Tevens wil ik voor alle toekomst scenario s voorTata dat de impact op

gezondheid milieu wordt onderzocht Vanuit mijn rol zorg ik voor een

onafhankelijke toets op de uitkomsten van deze impactstudies
De uitkomsten van deze analyses op gezondheid milieu moeten volwaardig

meewegen in de besluitvorming overde toekomst van Tata

«

Tabel verdeling onderwerpen CD tussen lenW EZK

label 1 Themaverdelinq verantwoordeliikheid beantwoording vragen

Otiderwerp Ministerie

Maatschappelijke relevantie T5N1 EZK

Rol en samenwerkinq overheid met TSN2 EZK

3 Splitsing Tata Steel Europe NL en UK EZK

4 Verduurzamingsopties en

subsidiemogelijkheden

EZK

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie

TSN FNV

5 EZK

SDE en subsidieregelingen6 EZK

Overig o a shell uitspraak big 12 maatwerk

aanpak afgeketste overname SSAB en

economische veiligheid

7 EZK

Tussentijdse resultaten onafhankelijk
onderzoek door RIVM over de effecten van

toekomstplannen voor leefomgeving en

gezondheid

8 lenW

Onderzoek door omwonenden9 lenW

Luchtkwaliteit10 lenW

Ondersteuning aanscherping vergunning lenW flLT11

Wet en regelgeving op het gebied van

gezondheid milieu en overlast

12 lenW

Roadmap Tata Steel fmilieumaatregelen13 lenW
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Toelichting 2 Verantwoordelijkheid lenW

Rol a s VTH stelselverantwoordelijke
De staatssecretaris van lenW is stelselverantwoordelijke voor het VTH stelsel

zoals de inrichting van het stelsel met omgevingsdiensten en het opstellen van

de basistaken voor milieu Dit houdt in dat de actoren binnen het VTH stelsel in

staat moeten zijn hun wettelijke taken naar behoren uit te kunnen voeren

maar ook dat de staatssecretaris van lenW

Het bevoegd gezag zoals de provincie voor Tata Steel kan ondersteunen

bij het versterken van de uitvoering van de VTH taken Een voorbeeld

hiervan is het wijzen van de provincie op binnen het reguliere normenkader

scherper vergunnen je kan laag in de wettelijke bandbreedte vergunnen of

hoog inzetten

Een adviserende rol heeft bij de verlening van omgevingsvergunningen aan

grote bedrijven in de vorm van een Wabo advies door de ILT

Toezicht houdt op de uitvoering van de VTH taken op het terrein van milieu

die aan de provincies zijn opgedragen in medebewind in de vorm van

interbestuurlijk toezicht door de ILT

Van belang hierbij is dat het hier gaat om de wettelijke milieueisen en

maatregelen waaraan Tata Steel moet voldoen Het toezicht en de handhaving
van de omgevingsdienst is daarop gericht

Wat betreft Tata Steel is de ambitie van lenW om de provincie zo goed
mogelijk te ondersteunen in de uitdagingen die zij als bevoegd gezag ervaart

en de Kamer correct te informeren over voorkomende VTH situaties bij Tata

Steel

Beleidsverantwoordelijkheid
lenW is beleidsverantwoordelijke op nationaal niveau voor het terugdringen
van luchtverontreiniging bijvoorbeeld via hetSchone Lucht Akkoord en NSL

emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen en daarmee verbetering van de

volksgezondheid en het realiseren van een circulaire economie CE In deze

rol wordt de staatssecretaris van lenW door burgers en media aangesproken
op de situatie bij Tata Steel ook al is lenW geen bevoegd gezag

lenW is systeemverantwoordelijk voor luchtkwaliteit dit betekent dat zij

verantwoordelijk is voor de wet en regelgeving en monitoring van

luchtkwaliteit

De problematiek rond Tata biedt ook kansen om de gezondheid van

omwonenden van Tata Steel te verbeteren Van belang hierbij is dat

het hier gaat om bovenwettelijke maatregelen we willen stimuleren

dat Tata Steel activiteiten ontplooit die de gezondheid van

omwonenden ten goede komen De ambitie voor het terugdringen van

luchtverontreiniging is vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord 50

minder gezondheidsschade als gevolg van binnenlandse bronnen in

2030

Bij inzet van lenW op bovenwettelijke maatregelen is de vraag hoe dit

te realiseren lenW kan onder andere meeliften op ambities van andere

partijen zoals EZK in de uitwerking van het EoP en op het huidige

politiek maatschappelijke momentum ook is lenW actief op Europees
niveau om te pleiten voor strengere normen bijvoorbeeld bij de

herziening van de Richtlijn Tata steel gezondheid omwonenden en

plannen verduurzaming Tata
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Overschrijding benzeen emissies bij asfaltcentrales

Advisering van de gezondheidsraad over Ultra fijn stof medio

September
Houtstook toenemende urgentie

Aanpassing nationale regels industriele luchtemissies \w o biomassa

Emissies en bij de herziening van onder deze Richtlijn op te stelien definities

van Best Beschikbare Technieken BBT Deze zijn uiteindeiijk ieidend bij de

vergunningverlening Dit is een langetermijninspanning

InzetILT

• De ILT kan de provincie en de ODNZKG helpen vanuit haar Wabo

adviesfunctie De ILT kan vanuit die rol naast op de wettelijk verplichte
momenten ook adviseren op verzoek Binds de beroepszaken over de

pelletfabriek en de windverhitters zijn de contacten tussen OD en ILT

geintensiveerd en \worden er al eerste stappen gezet Goed voorbeeld is het

door de ODNZKG gevraagde ILT advies over de ZZS inventarisatie door

Tata Steel

• De ILT ziet op dit moment niet voidoende grond om een formeei

interbestuurlijk onderzoekstraject te starten Wei wil de ILT nadrukkelijk
een vinger aan de pols houden bij de opvolging van de aanbeveiingen van

de Randstedelijke Rekenkamer

• Op dit moment worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd tussen ILT

en provincie De ILT benadrukt daarin de noodzaak van het SMART maken

van de te nemen vervoigacties na het rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer en het zoeken naar mogelijkheden om zovi el de acties van de

provincie en de OD als die van de ILT zo effectief mogelijk te maken De

ILT ervaart in deze gesprekken een constructieve houding bij de provincie
Enkele punten die de ILT aan de provincie OD heeft meegegeven zijn

□ Tata Steel aanspreken op het verplichte milieuzorgsysteem dat aan

eisen voldoet

o In handhaving toezien op correcte rapportage van ongewone

voorvallen

o Gebruik maken van de mogelijkheden in de regelgeving om

piekbeiastingen terug te dringen
o Alternatieve grens en richtwaarden vaststeiien voor Tata Steel

binnen de provinciale beleidsregel geur

o Bestuurlijke gesprekken voeren met het bedrijf om bovenwettelijke

maatregelen gedaan te krijgen
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Tue 9 7 2021 3 54 38 PM

5 1 2eTo @minienw nl]
5 1 2e 15 1 2e 5 1 2eCc DBO[ @minienw nl]

DGMI[
From

Sent

Subject FW Brief fracties van raden IJmond en staten NH betreft debat TATA Steel 9 September 2021

Tue 9 7 2021 3 54 39 PM

@minienw nl]

Received

Brief namens fracties van de raden in de IJmond en de provinciale staten in NH aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dhr

Van Weyenberg docx

Hoi collega s

Willen jullie deze mail inboeken en uitzetten bij DGMI ter voorbereiding van het debat Tata Steel

Groetjes
5 1 2e

Van Griffie Velsen

Verzonden dinsdag 7 septem ber 2021 16 43

Aan DBO 5 1 21

5 1 2e

Onderwerp Brief fracties van raden IJmond en staten NH betreft debat TATA Steel 9 September 2021

Geachte Staatssecretaris van Weyenberg

Hierbij ontvangt u een brief vanuit een groot aantal fracties van de raden in de IJmond en de Provinciale Staten van Noord Holland

gericht aan u en uw collega s ten behoeve van het debat op 9 September 2021 over TATA Steel Mij is namens deze fracties

verzocht deze brieven aan u te sturen en eveneens een afschrift naar de leden van de Tweede Kamercommissie EZK te versturen

Hoogachtend

CC

R B Ruurd Palstra MSc CMC

Raadsgriffier
Raadsgriffie
Gemeente Velsen

Dudokplein 1 1971 EN IJmuiden

Postbus 465 1970 AL IJmuiden

1
5 1 2e

Aan deze e mail kunnen geen rechten worden ontleend De Gemeente Velsen sliiit iedere aansprakelijkheid iiit die

voortvloeit iiit de elektronische verzending van dit bericht De inhoud van dit e mailbericht en de bijlagen is uitsluitend

bestemd voor de geadresseerde n Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender

hierover te informeren en het bericht te verwijderen Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde
medewerker die kermis mag nemen van beriehten voor de geadresseerde mag u het bericht niet openbaar maken of op

enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen
disclaimer
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Gemeente Velsen

Dudokplein 1

1971 EN IJMUIDEN

T 14 0255

F 0255 567 760

www velsen nl

E infb@velsen nl

Correspondentieadres
Postbus 465

1970 AL Urnuiden

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De heer S P R A van Weyenberg
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Contacipersoon Tel

5 1 2e

E inailadres

5 l 2e @velsenlokaal nl

Datum

7 September 202106 5 1 2e

Onderwerp Toekomst Tata Steel

Geachte heer Van Weijenberg

Op 9 September 2021 spreekt de commissie Economie en Klimaat in een commissiedebat over de

Toekomst van Tata Steel Dit is een belangrijk debat voor onze regio Tata Steel IJmuiden is

belangrijk voor de IJmond de Provincie Noord Holland en Nederland IJmond is de thuishaven van

de staalindustrie en onderdeel van onze regionale identiteit Ruim honderd jaar staalindustrie heeft

voor grote economische groei en werkgelegenheid gezorgd in de IJmond en ver daarbuiten

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

Vanuit de provincie Noord Holland en de colleges van de I Jmondgemeenten Beverwijk Velsen en

Heemskerk is reeds gezamenlijk het Programme Tata Steel opgesteld en een gezamenlijke brief

verzonden aan de Tweede Kamerleden Daarbij geven ze aan dat de hulp van de Rijksoverheid
essentieel is

Middels onze brief on derschrijven wij als gemeenteraden het belang van die briefvoor het

kamerdebat en willen we benadrukken dat wij vanuit onze rol als volksvertegenwoordigers namens

de mensen in onze gemeenten ingrijpen en ondersteuning doorde Rijksoverheid als laatste strohalm

zien

Delen van onderstaande brief zijn atkomstig uit de brief van de colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten Beverwijk Heemskerk en Velsen en college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord Holland aan de Tweede Kamer Om de juiste context te schetsen

hebben we deze passages overgenomen

Onderzoeken naar gezondheid en iuchtkwaiiteit

Zoals u weet voert het RIVM in opdracht van de provincie en de IJmondgemeenten onderzoek uit

naar de leefbaarheid en gezondheid in de IJmond Dit naar aanleiding van de zogenoemde

grafietregens van Tata Steel en de vele vragen en zorgen van bewoners We willen zo precies

mogelijk weten welke stoffen in de IJmond voorkomen zodat we samen met het Rijk de leefbaarheid

in de IJmond kunnen verbeteren
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Het eerste deel van dit onderzoek is in april jl gepubliceerd de belangrijkste conclusie van dit deel

was dateenaantal acute en chronische gezondheidsklachten in de IJmond significant vaker

voorkomt dan in de vergelijkingsgebieden We hebben het Rijk toen opgeroepen om samen met ons

te werken aan een gezondere leefomgeving in de IJmond Zowel door te kijken naar regelgeving als

door het mede mogelijk maken van aanvullende maatregelen bij Tata Steel die niet wettelijk

afdwingbaar zijn maar die wel veel gezondheidswinst op kunnen leveren

Het Depositieonderzoek IJmond 2020 het tweede deel van dit onderzoek is nu ook afgerond
Hierin heeft het RIVM stof dat gedurende meerdere periodes in het najaar van 2020 om en in

huizen in deomgeving neerdaalde onderzocht De belangrijkste conclusie van dit tweede deel

van het onderzoek is dat in Beverwijk Velsen Noord I Jmuiden en met name Wijk aan Zee

meer PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen en metalen zijn gemeten in de

stofdepositie dan op achtergrondlocaties buiten de IJmond

Geen verrassing
De belangrijkste conclusie voor ons als gemeenteraden is dat de uitkomsten van het rapport geen

verrassing zijn Het is een bevestiging van de jarenlange noodkreten die wij uit de samenleving
vernemen Deze noodkreten zijn steevast afgedaan door de betrokken bewoners met een kluitje in

het riet te sturen waarbij Tata Steel de hand boven het hoofd werd gehouden Er was ook geen

hard bewijs dat de gezondheidsklachten direct te relateren zijn aan Tata Steel

Juist daarom zijn we blij dat er nu wel degelijk verbanden zijn aangetoond waardoor wij als

fracties in gemeenteraden en in de Provinciale Staten nog nadrukkelijker achter onze inwoners

kunnen staan en gericht stappen kunnen zetten voor een gezonde leefomgeving

Leefbaar

Hoewel we het economisch belang van Tata Steel in onze regio zeker onderkennen kan en mag dat

niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners Te lang hebben we lijdzaam moeten

toezien dat onze inwoners steeds zieker werden zonderdatwe echtkonden ingrijpen Er was immers

geen aanwijsbare oorzaak Nu die oorzaak wel duidelijk is is afwachten geen optie meer We

verwachten van Tata Steel dat ze nu direct actie onderneemt om verdere vervuiling te stoppen en met

een opiossing komt om toekomstige luchtverontreiniging tegen te gaan

Tata Steel IJmuiden belangrijk voor de IJmond

Er is toekomst voor Tata Steel maar alleen als dat samengaat met een gezonde duurzame en

veilige IJmond Een dialoog tussen overheden Tata Steel bewoners en andere bedrijven en

belanghebbenden is van belang om de maatschappelijke discussie te voeren over de dilemma s en

vraagstukken die ontstaan als Industrie en de leefomgeving van omwonenden zo dicht bij elkaar

bestaan als in de IJmond Op die manier kan worden gewerkt aan draagviak voor de transitieroute

naar een gezondere IJmond met een duurzaam Tata Steel

Van het Rijk verwachten wij
• Striktere gezondheidsnormen als basis voor vergunningen en handhaving
• Financiele ondersteuning in ruil voor goede voorwaarden om de transitie naar schone en

duurzame Industrie mogelijk te maken

Hiermee worden belangen van gezondheid en leefbaarheid vooropgesteld wordt duurzaamheid

gerealiseerd en blijven werkgelegenheid kennis en basismetaalindustrie behouden
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Namens de inwoners vragen wij als lokale vertegenwoordigers om actie van het Rijk zodat naast de

lokale economie ook de gezondheid en de leefbaarheid in de IJmond veilig worden gesteld en het

vertrouwen in de lokale overheid kan worden hersteld door structurele en betere monitoring

transparantie over risico’s en onderzoek naar stoffen waar nog geen wettelijk kader voor is

Er moet nu echt iets gebeuren actie is nodig We gaan graag met u hierover in gesprek

Hoogachtend

Fracties van

Gemeenteraad Velsen

Velsen Lokaal

D66 Velsen

LGV

CDA Velsen

GroenLinks Velsen

Forza Velsen

PvdA Velsen

PS

ChristenUnie Velsen

Gemeenteraad Bevervuijk

PvdA Beverwijk

Gemeentebelangen Beverwijk

CDA Beverwijk

Gemeenteraad Heemskerk

Liberaal Heemskerk

D66 Heemskerk

Groen Links H kerk

PvdA Heemskerk

Gemeenteraad Castricum

Forza Castricum

GroenLinks Castricum

Fractie Cooter

Fractie van Schoonhoven

D66

De Vrije Lijst

PvdA Castricum

WD Castricum

CDA Castricum
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Gemeenteraad Uitgeest

PvdA Uitgeest

CDA

WD

Progressief Uitgeest

D66 Uitgeest

Provinciale Staten Noord Holland

GroenLinks NH

D66 NH

CU NH

PvdA NH

Afschrift aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Omgevingsveiligheid
MilieurisicQ s

Cluster E

s Gravenhage
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2e

gespreksnota
T 070 6 1 2e

M 31 0 6 5 1 2e

5 1 2e @mlnlemiv nl

Overleg Toekomst Tata Steel
Datum

10 September 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 242570

Aanleiding en doel

Op 15 September as is een overleg gepland met

minister Blok EZK gedeputeerde Olthof Provincie Noord Holland en u

U wordt ondersteund in dit overleg door

i v m mogelijke media aandacht

CTata Steel5 1 26

5 1 2e

Doel van het overleg is om alle partijen in de actiemodus te krijgen om nu met

urgentie aan de slag te gaan met maatregelen die de leefomgeving rondom

Tata Steel significant verbeteren Daarbij is zowel inzet nodig op kortere

termijn maatregelen versnellen aanscherpen vergunningen effectieve

handhaving investeren in vertrouiven omwonenden als lange termijn

maatregelen toekomstscenario s groen staal Internationale normen

aanscherpen

Voorafgaand aan dit overleg op woensdag 15 September vinden twee

vooroverleggen plaats
1 Vooroverleq met EZK fmaandag 13 September 10 15 10 45 aanwez g

5 1 26 Vanuit EZK zal MEZK Stef Blok en PM aanwezig zijn
2 Vooroverleq met de provincie Noord Holland dinsdag 14 September

Vanuit PMH zal15 45 16 15 aanwezig

Gedeputeerde Olthof en PM aanwezig zijn

5 1 26

Deze gespreksnota is zo opgesteld dat de inzet door u voor al deze overleggen

gebruikt kan worden Waar nodig zijn specifieke punten pergesprek ook in

deze nota opgenomen

Resultaten

• Het eens worden dat alle partijen binnen hun verantwoordelijkheid en

bevoegdheden alle noodzakelijke stappen nemen om het versnellen en

waar mogelijk versterken van de maatregelen ter verbetering van de

leefomgeving in de IJmond
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Afspraken maken over het tijdpad dat daarbij hoort waarbij speciale
aandacht moet zijn voor maatregelen die op korte temnijn zichtbaar effect

genereren

Vooroverleq minister EZK

Gezamenlijke inzet bepalen voor het gesprek met Tata Steel en de

provincie Noord Holland wat is de gezamenlijke boodschap
Het eens worden over de agenda voor het gesprek woensdag 15 September
zie conceptagenda in de toelichting I

Een duidelijk beeld krijgen van fiscale financiele instrumenten die EZK

mogelijk tot beschikking heeft

Afspraken maken overde rol en positie van lenW en EZK bij oplevering

rapport Ronald Berger
o Zodra dit rapport er ligt met de beoordeling van de

toekomstscenario s Tata zal lenW zoals ook verzocht bij motie

zorgen voor een onafhankelijke beoordeling van de effecten op de

gezondheid en leefomgeving Dit opdat dit aspect volwaardig kan

meewegen bij vervoigbesluiten Hoe ziet EZK hun rol wanneer dat

rapport er ligt

Vooroverleq met de provincie Noord Holland

• Gedeputeerde overtuigen dat het gewenst is samen op te trekken als

overheid zowel naar omwonenden als het bedrijf daar hoort op korte

termijn bij dat de provincie de acties onder haar verantwoordelijkheid
neemt en daarbij lef en stevigheid toont

• Afspraken maken over aanscherpen vergunningen op de punten van de

ILT nota van 6 September lENW BSK 2021 239395 en het tijdpad voor

de aanpassing van de vergunningen op zo kort mogelijke termijn
verankeren in de aanpassingen van de verschillende vergunningen

• Daarnaast ook afspraken maken over de afdwringbaarheid en monitoring

Roadmap maatregelen mogelijk onderdeel van vergunning maken zodat

er op gehandhaafd kan worden

• Daarbij kunt aan gedeputeerde Noord Holland vragen hoe hij omgaat met

de aanbeveling van het RIVM rond de noodzaak metingen en monitoring te

verbeteren U kijkt hiervoor naarde gedeputeerde omdat hij in de rol van

bevoegd gezag zo ook beterde resultaten van de vergunning en

aanscherping goed kan volgen Mogelijk liggen hier ook kansen om dit in

samenspraak met de omwonenden op te zetten zodat dit over en weer leidt

tot een herstel in het vertrouwen van de aanpak en verkregen data

• Ten aanzien van het weggevallen vertrouwen wordt gesproken over een

omgevingsberaad Ook hiervoor kijkt u primair naar de gedeputeerde om in

zijn rol te kijken naar wat nodig is dat vertrouwen te herstellen In plaats
van overelkaarte spreken zou het goed zijn met alle partijen aan tafel dat

gesprek te voeren en te werken aan dat herstel van het vertrouwen Waar

nodig en aangewezen kan het departement uiteraard incidenteel aansluiten

om zaken toe te lichten en het gesprek te voeren

Uw bijdrage

Algemene inzet

Uit alles blijkt dat het draagviak voor het bedrijf hoeveel banen Tata ook

genereert steeds verder wegzakt ledereen moet in actie komen lenW zet

zich in op vensnelling plus afdwingbaarheid van de Roadmap maatregelen en

een goede monitoring daarvan Inzet van provincie en Tata Steel op

onafhankelijk meten van uitstoot in afstemming met omwonenden en goede
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afspraken hierover Dit is een eerste stap in herstel van vertrou\wen lenW ziet

noodzaak voor een onafhankelijke toets op gezondheid voor de

toekomstscenario s die nu worden ontwikkeld afgewogen

Inzet richtinq Tata Steel

• De Roadmap Plus van Tata is een goede eerste stap
• Die moet echt leiden tot direct effect op de omgeving en Tata Steel zal

versneld moeten komen tot die geplande investeringen Als dat niet snel

kan iwaarom kan dat niet

• Zijn er aanvullend op de opgenomen maatregelen in de Roadmap nog

maatregelen die op korte termijn verbetering opieveren
• In de toekomstscenario s moet naast het voldoen aan de

klimaatdoelstellingen de gezondheidseffecten volvwaardig worden

meegewogen in de te maken afwegingen Het is niet bestaanbaar dat er

straks toekomstscenario s liggen en investeringsafwegingen worden

gemaakt die dat belang niet prominent meewegen

• Hoe gaat Tata Steel dit in de scenario s meenemen en wat is de bereidheid

van de board van Tata Steel om fors te investeren

Inzet richtinq provincie Noord Holland fook te gebruiken voor vooroverleal

• Blijvende inzet in het actualisatieprogramma aan de verdere aanscherping
van de vergunningen Daarbij is stevig doorpakken met lef van

omgevingsdienst nodig om de maximale ruimte te zoeken in de vergunning

Never te scherp dan binnen lijnen De mogelijkheid benutten om een

onafhankelijk deskundige in te zetten als hulp
• Adequate en effectieve toezicht en handhaving blijft van belang

overtredingen moeten meteen effectief worden aangepakt Implementeer
alle aanbevelingen van de Randstedelijke rekenkamer

kunt bij de provincie aangeven dat u ook uw rol pakt door

Hulp van de ILT aan te bieden bij advies over vergunningen
In EU verband pleiten voor strengere normen en zoeken naar

mogelijkheden tot verdere aanscherping van nationale normen dit

bovenop de inzet via het Schone Luchtakkoord dat is gericht op stikstof en

fijnstof
Aanbieden om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om

leefomgeving IJmond te verbeteren gebiedsgerichte

normering omgevingswaarden voortouw lenWj

U

Uw counterparts

• Jeroen Olthof PvdA is gedeputeerde van de provincie Noord Holland

voor Mobiliteit en Bereikbaarheid Leefbaarheid Gezondheid en Milieu en

Luchtvaarten Schiphol Bij het uitkomen van het laatste RIVM rapport

heeft de gedeputeerde aangegeven dat zij een beroep op het Rijk doen om

in actie te komen Het Rijk zou in de ogen van de provincie meer kunnen

doen De gedeputeerde staat onder druk Ook in de provinciale politiek ligt
het dossier Tata Steel gevoelig De lokale nieuwsmedia Noord Hollands

dagblad NH nieuws besteden regelmatig aandacht aan Tata Steel Hoewel

ook werkgelegenheid nog een belang rijk argument is is de afgelopen tijd
de nadruk wel steeds meer komen te liggen op de leefomgeving en

gezondheid van omwonenden Jeroen Olthof is de opvolger van zijn

partijgenoot Adnan Tekin die is eind 2019 gesneuveld op het dossier

Pagina 3 van 7

293226 0157



• 5 1 2e

de media naar aanloop van het debat heeft de

aangegeven datTata Steel het zeer khtische maatschappelijk geluid al

eerder had moeten meewegen en dit eerder had moeten leiden tot

maatregelen van Tata Hij lijkt de urgentie te voelen en dit is het

momentum om Tata Steel tot verdergaande vensnelling te bewegen en

aangescherpte maatregelen af te dwfingen
• Minister Blok EZK is verantwoordelijk voor de maatschappelijke

relevantie van Tata Steel en de toekomstscenario s van het bedrijf De

staatssecretaris EZK is verantvifoordelijk voor klimaat en de C02

doelstellingen In de toelichting 2 staat een uitgebreidere tabel met de

taakverdeling

In

5 1 2e

Poiitieke context

Tijdens het commissiedebat van 9 September was er Kamerbreed de oproep en

steun voor snelle maatregelen om de leefomgeving rondom Tata Steel

significant te verbeteren U heeft toegezegd samen met de minister EZK de

Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de provincie
Noord Holland en Tata Steel

Kernpunten dossier

lenW is het beleidsverantwoordelijke ministerie voor het stelsel van

vergunningverlening toezicht en handhaving het VTH stelseO
Voor Tata Steel is de provincie Noord Holland het bevoegde gezag en

daarmee verantwoordelijk voor de VTH taken De VTH taken voor Tata

Steel van de provincie Noord Holland worden in mandaat uitgevoerd door

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
In principe is elk bedrijf en dus ookTata Steel altijd zelf verantwoordelijk
voor het naleven van de algemene milieuregels en de voorschriften uit de

omgevingsvergunning Staal maken mag in Nederland maar het moet wel

volgens de regels gebeuren
lenW is beleidsverantwoordelijk voor schone lucht in Nederland in brede

zin en het halen van de nationale en Europese normen Dat doen we onder

andere met het Schone Lucht Akkoord SLA waarin we streven naar 50

gezondheidswinst in 2030 door het verlagen van emissies uit binnenlandse

bronnen De bijdrage die lenW kan leveren voor schonere lucht in de

IJmond bestaat uit

Acties zoals aangekondigd in het Schone Lucht Akkoord Hierin staat

onder andere dat we in Brussel pleiten voor strengere normen bij het

definieren van de best beschikbare technieken BBT voor bepaalde
industriele processen en bij het herzien van een aantal belangrijke

wetgevingspakketten Ook scherpen we het Activiteitenbesluit aan

waarin ook normen staan

De inzet van de ILT gevraagd en ongevraagd advies en indien nodig

interbestuurlijk toezicht lenW kan met de provincie overleggen wat er

wordt gedaan om de adviezen van de ILT op te volgen en welke

tijdschema s daarbij gevolgd worden

De inzet zoals toegezegd in de Kamer om bij grote beslissingen
waarmee veel publiek geld gemoeid is de effecten voor leefomgeving
en gezondheid transparent te maken zodatdeze kunnen worden

meegewogen door private partijen en de overheid

1

2

3
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Inzet van Soft Power om in samenwerking met de provincie Tata

Steel te bewegen bovenwettelijke maatregelen op korte termijn zoals

maatregelen aangekondigd in de Roadmap Plus tijdig te nemen en

maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen

4

[ ■5 1 2e
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Toelichting
1

Conceptagenda overleg op 15 September lenW EZK Tata Steel Nederland

TSN en de provincie Noord Holland De agenda wordt as maandag in

ambtelijke stuurgroep vastgesteld

1 Voorstel eti kennismaking

Terugblik op commissiedebat 9 September

Roadmap en maatregelen die Tata Steel neemt om uitstoot en

gevolgen omgeving te beperken Als gezamenlijke overheden kunnen

we Tata Steel aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
om zo snel mogelijk maatregelen te nemen

Tussenrapportage

Tata Steel zijn technisch haalbaar Het rapport is nog niet af

verschillende onderdelen worden nog onderzocht

Bewoners en de omgeving De sfeer en discussie in en met de

Omgeving van Tata Steel is verhard en gepolariseerd en het vertrouwen in

de overheden en Tata Steel staan onderdruk De grote media aandacht

de aangifte bij het OM en het initiatief voor eigen metingen van

verschillende bewonersorganisaties zijn hier de duidelijkste uitingen van

Het is van belang dat overheden Tata Steel bewoners en andere

belangenorganisaties een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan

met elkaar In het programme Tata Steel 2020 2050 is hiervoor het

Omgevingsoverleg bedacht Dit heeft nog de nodige uitwerking en

concretisering nodig In het overleg van 15 September kan worden

besproken of hier draagviak voor is vanuit overheden en Tata Steel

2

3

5 1 2e Beide routes naareen duurzaam4

5
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2

Portefeuilleverdeling EZK lenW op het dossier Tata Steel TSN

Otiderwerp Ministerie

Maatschappelijke relevantie TSN1 EZK

Rol en samenwerking overheid met TSN2 EZK

Splitsinq Tata Steel Europe NL en UK3 EZK

4 Verduurzamingsopties en

subsidiemogelijkheden

EZK

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie

TSN FNV

5 EZK

SDE en subsidieregelingen6 EZK

Overig o a shell uitspraak big 12 maatwerk

aanpak afgeketste overname SSAB en

economische veiliqheid

7 EZK

Tussentijdse resultaten onafhankelijk
onderzoek door RIVM over de effecten van

toekomstplannen voor leefomgeving en

qezondheid

8 lenW

Onderzoek door omwonenden9 lenW

Luchtkwaliteit10 lenW

11 Ondersteuninq aanscherpinq verqunninq lenw nm

Wet en regelgeving op het gebied van

gezondheid milieu en overlast

12 lenW

Roadmap Tata Steel milieumaatregelen13 lenW
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Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum

6 September 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 242510

Opgesteld door

5 1 2e Bestuurskern

T070 5 1 2e

Staatssecretaris

DGMI DLCE O M

Aan

Van

nota
Uiterlijk bij

13 September 2021

Bijlage n

schriftelijke beantwoording katnervragen CDToekomst

Tata Steel 9 September 2021
1

Akkoord

lets uitgebreider niet erg bij ILT

Aanleiding

Afgelopen donderdag 9 September vond in de Tweede Kamer het commissiedebat

Toekomst Tata Steel plaats Tijdens dit debat heeft u vanwege tijdgebrek een

aantal inhoudelijke vragen nog niet kunnen beantwoorden Hierbij ontvangt u de

schriftelijke beantwoording van deze nog openstaande vragen

Geadviseerd besluit

1 Instemmen met de beantwoording van de inhoudelijk vragen op uw

beleidsterrein met of zonder het opnemen van de 5 specifieke ILT punten
2 Voorstellen aan EZK de antwoordbrief niet per onderwerp te rubriceren zoais

EZK voorstelt maar per departement

Kernpunten
In de beantwoording gaat u in op uw Europese inzet en geeft u onder andere een

toelichting op monitoring aanscherping normen en cumulatie In de

beantwoording zijn ook de 5 punten opgenomen waar de ILT nog mogelijkheden
ziet voor aanscherping Deze heeft u deels ai genoemd uw eerste reactie op de

vragen van de Kamer Voor de volledigheid zijn alie 5 punten opgenomen

Toelichting
Aanstaande donderdag 16 September vindt het 2 minuten debat Toekomst Tata

Steel plaats Bijgevoegd bij deze nota vindt u het voorstel vanuit EZK van de brief

aan de Tweede Kamer Hierin zijn zowel antwoorden van EZK als van lenW

opgenomen In het voorstel vanuit EZK zijn de antwoorden per onderwerp

geclusterd Echter ons voorstel zou zijn om de beantwoording in 2 delen op te

splitsen 1 deel vanuit EZK en 1 deel vanuit lenW zodat zichtbaar van welke

bewindspersoon het antwoord komt Voordeel hiervan is dat de discussie helder

kan worden gevoerd met de Bewindspersonen ieder vanuit zijn eigen

verantwoordelijkheid

Bij deze nota zijn 2 bijiagen opgenomen
I sec de beantwoording van de lenW vragen

II het voorstel vanuit EZK waarin zowel de lenW als EZK antwoorden zijn

opgenomen
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

De bijiagen betreffen ambtelijke concepten deze kunnen niet openbaar worden

gemaakt

Datum

6 September 2021

Onze referentie

lENW BSK 2021 242510

Uiterlijk bij
13 September 2021

BijIageCn
1

Aan

Staatssecretaris

Van

DGMI DLCE Luchtkwaliteit
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Bijiagen

Volgnummer

Datum

6 September 2021

Onze referentie

IENW BSK 2021 242510

Uiterlijk bij

13 September 2021

Bijlage n

Naam Informatie

Schriftelijke beantwoording
lenW

1

2 Concept beantwoording EZK 1

Aan

Staatssecretaris

Van

DGMI DLCE Luchtkwaliteit
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Prinses Beatrix Is beschermvrouwe van

het Konlngin Wilhelmlna Fonds voor de

Nederlandse KankerbestrijdingOkwf
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

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

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Kenmerk 21_038_PO JG14 September 2021Datum

5 1 5 kwf nlBetreft KWF steun t b v het Tata Steel tweeminutendebat Afzender

van 16 September

Pagina 1 van 2 5 1 2eTelefoon 020

Geachte Staatssecretaris

De daadkrachtige lijn die u gekozen hebt en zo treffend weet te verwoorden in de media ais ook tijdens

de recente commissievergadering aangaande de toekomst van Tata Steei kan KWF enkei toejuichen

De focus van het heie politieke debat leek te liggen op de reductie van de COj emissie 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

duideli]k 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 maatschapplj zijn ais ook de minister van Economische Zaken zich zo

glashelder ais 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 ais risicofactor wordt luchtvervuiling door

staalproductie genoemd ais mogelijke risicofactor GGD Kankerincidentie onderzoek 20071

fGGD Kankerincidentie onderzoek 20201

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

RIVM al in 2009 fRapoort RIVM mt 20091

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

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

httos www noordhollandsdaQblad nl cnt dmf2021Q902 99999239 utm 50urce aooQle utm medium oraani

£ en

source Qooqle utm medium organi

£

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

0KWF Konkerbestrijding Oelflandloan 17 Postbus 75506 1070 AM Amsterdam T 020 570 05 OO KvK 41197125
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Pagina 2 van 2Betreft KWFsteun t b v hetTata Steel

tweemlnutendebat van 16 September

• In de omgeving van Tata Steel komen vaker hogere concentraties fijnstof PMIO voor dan in

delen van Nederland zonder zware Industrie Fijnstof wordtop 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 fTussentiidse resultaten RIVM 20211

• Het is aannemelljk dat de iuchtverontreiniging 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

fTussentiidse resultaten RIVM 2021

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

Dmond vergeleken met andere regie s Daarmee ligt de Nivel analyse in lijn met het

onderzoeken van GGD Kennemerland fTussentiidse resultaten RIVM 20211

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

polycyclische aromatlsche 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 raonort Denositle onderzoek IJmond 2020

Zonder afbreuk te wiilen doen aan het belang van de CO2 reductie hecht KWF eraan om u in aanloop

naar het tweemlnutendebat van aanstaande donderdag 16 September op het volgende 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 gezondheldsrisico 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 alte tijden bereid om enige toelichting te geven

Met vriendelijke groet

15 1 2e

Johan van de Gronden

Directeur KWF Kankerbestrijding

S’KWF Kankerbestrijding Delflondlaan 17 Postbus 75508 1070 AW Amsterdam T 020 570 05 00 KvK 41197125
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Advies ILT op aanvullingen van Tata Steel IJmuiden op een

eerder ingediende ZZS inventarisatie

Datum

Betreft

Geachte 5 1 2e

Op 28 januart 2021 heeft uw omgevingsdienst de ILT verzocht een advies uit te

brengen op de inventarisatie van ZeerZorg Wekkende stoffen ZZS bij Tata Steei

IJmuiden verderte noemenTata Steel Het betrof de inventarisatie van de

emissie van ZZS die op 30 december2020 bij u is ingediend U heeft 10 maart

2021 een advies van de ILT hierover ontvangen

U heeft ons advies verwerkt in uw brief aanTata Steel van 24 maart 2021 Tata

Steei heeft hierop de inventarisatie aangevuld en een inhoudelijke reactie

geschreven U heeft deze reactie van Tata Steel op 19 mei 2021 ontvangen Op
31 augustus 2021 verzoektuw omgevingsdienst ons opnieuw te adviserenop de

aanvullingen en de reactie van Tata Steel U vindt het dooruw omgevingsdienst
gevraagde advies hieronder

Advies ILT

Inventarisatie ZZS

Doorde aanvullingen van Tata Steel is de ILT van mening dathet huidige
inventarisatierapportZZS voldoende is om te gebruiken als uitgangspunt
voor het vaststellen en prioriteren van maatregelen ten aanzien van de

beiangrijkste vergunde emissies

• Ongewone voorvaJien en emissies van ZZS

De ILT adviseert u om Tata Steel op basis van de Wet Milieubeheer artikel

17 2 lid 2 een overzicht te vragen van de geschatte hoeveelheden ZZS die

de afgelopen 3 jaar zijn vrijgekomen Tevens adviseer ik u om deze

gegevenste gebruiken bij gesprekken metTata Steel overhet verder

terugbrengen van de ZZS emissies

■ Minimalisatieplicht
De ILT ziet dat met de huidige aanpak van Tata Steel het grootste

gedeelte van de ultstoot van ZZS wordt onderzocht Deze aanpak leidt tot

een snelle identificatie van de beiangrijkste maatregelen om de uitstoot

van ZZS te reduceren De overgebleven emissiebronnen kunnen daarom

beter later gefaseerd onderzocht worden om deze snelle aanpak niet te

vertragen
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Toelichting advies

• Inventarisatie ZZS

Tata Steel heeft het inventarisatie rapport aangevuld en nader toegelicht Met

deze aanvuiiingen en toelichtingen is de inventarisatie ten aanzien van de

vergunde emissies voidoende voiiedig Tata Steel kan deze inventarisatie dus gaan

gebruiken voor de verdere minimalisatie van de uitstoot van ZZS

• Ongewone voorvallen en emissies van ZZS

De inventarisatie van de uitstoot van ZZS van Tata Steel is naar mening van de

ILT nog niet voiiedig Tata Steel stelt dat de informatieverplichting art 4 2 lid 3

niet van toepassing is op ongewone voorvallen Op zich is dat correct omdat

ongewone voorvallen zijn niet te voorspellen De emissies van ongewone

voorvallen zijn daarom ook niet geregeld in de vergunning of het

activiteitenbesluit

Echter in het kader van Wet milieubeheer Wm art 17 2 lid 2 onder b en c moet

bij ongewone voorvallen een inventarisatie gemaakt worden van de ten gevolge
van het voorval vrijgekomen stoffen alsmede hun eigenschappen Tevens dient

het bedrijf andere gegevens te verstrekken die van belang zijn om de aard en de

ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen

Daarnaastspeelt ook het volgende De uitvraag inventarisatie ZZS doorde

overheid is niet hetzelfde als de informatieverplichting Doel van de inventarisatie

ZZS uitvraag is het in beeid brengen van de daadwerkelijke milieubelasting
Wanneer zich jaarlijks meer dan 1200 ongewone voorvallen voordoen is het

redelijkom van een bedrijf te vragen hoeveel ZZS erdaarbij naar schatting zijn

vrijgekomen

Minimalisatie ZZS

Tata Steel onderzoektop basis van de huidige inventarisatie de mogeiijke

maatregelen voor het grootste deel van de uitstoot Zo gaat het bij lood om 97

van de totale uitstoot en bij PAK s om 99 van de totale uitstoot De

minimalisatieplicht geldt echter voor alle emissiepunten waar ZZS vrijkomen en

voor 100 van de emissies

De minimalisatie inspanning is dus nog niet voiiedig en omvatnu alleen de

belangrijkste emissiebronnen van ZZS De ILT is het met Tata Steel eens dat het

goed is om eerst de grootste emissies van ZZS zoals lood en PAK s snel aan te

pakken Het is echter niet de bedoeling dat daarmee andere maatregelen die

economisch en technisch goed haalbaar zijn bij kleinere emissies buiten beeid

raken Het sterven naar een nul emissie bij alle bronnen van ZZS is immers het

uitgangspunt van de minimalisatieverplichting De inventarisatie van de kleinere

bronnen en de studie naar mogeiijke maatregelen kunnen hierbij later gefaseerd
worden aangeleverd
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