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Betreft: Uitkomsten beoordeling Vermijdings- en
reductieprogramma Tata Steel 2020-2025
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Kenmerk
181 2625/1 812640

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:

Uw kenmerk

Uitkomsten beoordeling Vermijdings en reductieprogramma (VRP) Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Tata Steel.

In deze brief informeren wij u over de beoordeling van het VRP ZZS Tata
Steel, welke door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD
NZKG) is uitgevoerd.

Wij hebben uw Staten over de stand van zaken ZZS-inventarisatie en
beoordeling VRP van Tata Steel voor het laatst in oktober 2021
geïnformeerd per brief met kenmerk 1 1 39599/1 7142. In deze brief
lichten wij toe dat wij in 201 9 gestart zijn met deze ZZS-inventarisaties
bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen, waaronder
Tata Steel. De aanpak ZZS komt voort uit Bestuurlijk Omgevingsberaad
(BOb) van 25 april 2018, waarin het belang van een landelijke
programmatische aanpak waarin Rijk en provincies gezamenlijk
optrekken om met voorrang de ZZS bij bedrijven aan te pakken is
onderkend. Tevens wordt in de brief een aantal vervolgacties genoemd,
die de OD NZKG naar aanleiding van de beoordeling van de ZZSinventarisatie Tata Steel uit gaat voeren. Eén van de acties die in deze
brief is opgenomen, is de beoordeling van het VRP wat Tata Steel heeft
opgesteld voor de periode 2020-2025.
Het VRP moest voor 1 januari 2021 worden ingediend. Tata Steel heeft
op 30 december 2020 een overzicht verstrekt van voorgenomen
reductiemaatregelen (2020-2025). Dit door Tata Steel verstrekte VRP, is
als niet volledig beoordeeld door de OD NZKG en de Inspectie
Leefomgeving & Transport (IL&T). De OD NZKG heeft op d.d. 25 maart
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2021 een brief hierover verstuurd aan Tata Steel, waarin een termijn tot
1 oktober 2021 gesteld is als deadline voor het indienen van het
volledige VRP. Op 30 september 2021 is door Tata Steel een volledig
VRP ingediend (zie bijlage 1) en is deze door de OD NZKG beoordeeld
(zie bijlage 2 en 3).
De OD NZKG ziet het VRP van Tata Steel als een eerste stap in het
verder terugdringen van de uitstoot van ZZS-stoffen. Door middel van
een maatwerkbesluit, wordt de vergunning van Tata Steel aangescherpt
en legt de OD NZKG de maatregelen uit het VRP vast. De OD NZGK
verwacht van Tata Steel waar mogelijk een maximaal rendement op het
terugdringen van deze schadelijke stoffen. De maatregelen uit het VRP
komen grotendeels overeen met de Roadmap Plus van Tata Steel.
Verderop in deze brief wordt dit nader toegelicht.

Wij verzoeken u deze brief op de B-agenda te plaatsen van de
eerstvolgende vergadering van de commissie NLG.
Kernboodschappen
1) Tata Steel heeft een VRP opgesteld, dit VRP is door de OD NZKG
beoordeeld. Het VRP van Tata Steel geldt voor de periode 20202025, daarna wordt weer een nieuw VRP opgesteld waar nog
verder onderzocht wordt in hoeverre ZZS vermeden dan wel
gereduceerd kan worden. Bij de beoordeling van het VRP, is
advies gevraagd van de IL&T en zijn de beoordelingscriteria van
het VRP collegiaal getoetst door de DCMR Milieudienst
Rijnmond, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de
IL&Ten de GGD.

2)

De OD NZGK stemt in met de door Tata Steel in het VRP
gekozen prioritering van de aanpak om prioriteit te geven aan
de bronnen met de hoogste en meest schadelijke ZZS uitstoot
zoals zware metalen en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK). De maatregelen in het VRP komen
grotendeels overeen met de maatregelen uit de zgn. Roadmap
Plus van Tata Steel.

3)

Aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgesteld met het
oog op de minimalisatieplicht voor ZZS, de plaatselijke
milieuomstandigheden en de invloed van de depositie van ZZS
op een gezonde leefomgeving. Met deze maatwerkvoorschriften
wordt de vergunning van Tata Steel aangescherpt.

4)

Dit is in lijn met onze inzet om ZZS met voorrang aan te pakken
om de leefomgeving in de IJmond gezonder te maken, wat wij
doen via het Programma Tata Steel en het Programma Gezonde
Leefomgeving. Daarbij volgen wij de nationale doelstelling,
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waarbij het streven is naar het minimaliseren van deze emissies
tot een nulemissie.

5)

6)

7)

Daarnaast is het van belang dat de wet- en regelgeving op het
gebied van ZZS worden aangepast. Zo blijven wij aandringen bij
het Rijk en het RIVM om met spoed maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR) waarden voor ZZS stoffen af te leiden. Verder
zijn wij met het Rijk in gesprek over het ontbreken van
normering van een aantal ZZS, een cumulatieve benadering en
een integrale aanpak van ZZS waaronder de benodigde
toetsingskaders voor een VRP.
Met het aanscherpen van de vergunning van Tata Steel door de
inzet op maatwerkbesluiten, wordt tevens geborgd dat de
overige kleinere bronnen en afwijkende bedrijfssituaties zullen
worden geïnventariseerd door Tata Steel.
Door de OD NZKG wordt het maximale rendement van de
maatregelen vastgelegd waar Tata Steel in het VRP een
voorzichtige raming van de te behalen reductie van ZZS heeft
opgenomen, zodat een substantiële winst wordt behaald voor
een gezondere leefomgeving.

Juridisch kader beoordeling VRP

De OD NZKG heeft het VRP beoordeeld en heeft tevens advies gevraagd
aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) met betrekking tot
het onderdeel Lucht. Tevens hebben de collegiale omgevingsdiensten
van de OD NZKG, de DCMR Milieudienst Rijmond, de Omgevingsdienst
Midden- en West Brabant, IL&T en de Gemeentelijke gezondheidsdienst
Amsterdam(GGD) de beoordelingscriteria getoetst. Deze toets heeft
plaatsgevonden, mede omdat de wet geen landelijk vastgesteld
toetsingskader kent aan de hand waarvan een VRP getoetst wordt.
Vooruitlopend hierop is dus in gezamenlijkheid met andere collegiale
omgevingsdiensten gekeken hoe invulling te geven aan zo’n
toetsingskader.

Minimalisatie van de uitstoot van ZZS kan op verschillende manieren
worden gerealiseerd; door substitutie, door nieuwe
reinigingstechnieken of nieuwe productietechnieken, door
geoptimaliseerde en duurzame bedrijfsvoering. Het beleidsstreven voor
ZZS is het streven naar een nulemissie. Het VRP gaat over de periode
2020-2025 en betekent dat Tata Steel in het vervolg op dit VRP voor de
periode 2026-2030 zal moeten onderzoeken in hoeverre de ZZS nog
verder kan worden vermeden dan wel gereduceerd.

1 81 2625/1812640

4 | 6

Maatregelen VRP

Vermijding van ZZS voor zowel zware metalen als Polycyclische
Aromatische Kookwaterstoffen (PAK) is op dit moment niet mogelijk
gezien het huidige productieproces waarvoor het gebruik van kolen
noodzakelijk is. De conclusie voor het lopende VRP is dat de
minimalisatieplicht van ZZS moet worden ingevuld door maximale
reductie van ZZS. Dit betekent dat Tata Steel op grond van de
minimalisatieplicht inzet op top reductie van de emissies van ZZS. Tata
Steel geeft in het “Spoorboekje VRP” wat zij hebben opgesteld de wijze
aan hoe zij tot prioritering van de voorgenomen reductiemaatregelen
komen.
Met andere woorden er wordt prioriteit gegeven aan de bronnen met de
hoogste en meest schadelijke ZZS emissies en ingezet op maximale
reductie van deze stoffen in deze periode van het VRP, zoals zware
metalen en PAK. Tata Steel voldoet met het VRP aan de eisen die in de
activiteitenregeling worden gesteld en daarmee na realisatie van de
voorgestelde maatregelen binnen de looptijd van het VRP aan de
minimalisatieverplichting voor de ZZS. De maatregelen in het VRP
komen grotendeels overeen met de maatregelen uit de zgn. Roadmap
Plus van Tata Steel (zie bijlage 4). Door het vastleggen van de
maatregelen uit het VRP in een maatwerkbesluit worden de maatregelen
uit de Roadmap Plus ook grotendeels geborgd.

Tata Steel heeft op 25 maart jl. aangekondigd dat de ontstoffings- en
DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek worden gerealiseerd. De
ontstoffingsinstallatie wordt in 2023 in bedrijf genomen. Daarmee
wordt een belangrijke stap gezet in het terugdringen van de ZZS
emissies voor met name lood, zware metalen en PAK.

Maatwerkbesluiten
Het gevolg van deze focus door Tata Steel op de grootste bronnen is
dat de OD NZKG op grond van het Activiteitenbesluit nadere eisen stelt
aan het VRP in de vorm van maatwerkbesluiten. Deze
maatwerkvoorschriften bestaan uit twee onderdelen:

Compleet maken van de informatie in het VRP over ZZS
afkomstig van alle (kleinere) bronnen en van de afwijkende
bedrijfssituaties binnen Tata Steel.
2) Per reductiemaatregel uit het VRP van Tata Steel wordt de
implementatietermijn geborgd en tegelijkertijd een maximaal
rendement van de maatregel vastgelegd dat waar mogelijk
verder gaat dan het VRP van Tata Steel.
1)
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Uitkomsten gezondheidsonderzoek RIVM

De door het RIVM geïdentificeerde bronnen sluiten aan bij de door Tata
Steel in het VRP geïnventariseerde bronnen van met name PAK en zware
metalen (lood). Een groot deel van de in het VRP opgenomen
reductiemaatregelen richten zich op de vermindering van de emissies
van de door het RIVM geïdentificeerde bronnen. Een aantal van de door
Tata Steel in het VRP openomen maatregelen, sluiten aan bij het
bestrijden van de uitstoot van PAK voor het grootste gedeelte afkomstig
van de kooksfabrieken, sinterfabriek en diverse verbrandingsprocessen
van de op- en overslagen van steenkool. Ook de uitstoot van metalen
volgens het RIVM voor het grootste deel afkomstig van de productie van
pellets, sintererts en cokes en van de op- en overslag van ertsen en
andere materialen worden bestreden door maatregelen uit het VRP van
Tata Steel.
Aanpak effecten ongewone voorvallen
Het VRP beoogt ook om de emissies die bij ongewone voorvallen
kunnen ontstaan te voorkomen en/of te reduceren. In het VRP wordt
echter niet aangegeven welke hoeveelheden ZZS bij deze ongewone
voorvallen vrijkomen en welke reducties worden verkregen bij de
voorgenomen maatregelen. Op 1 8 maart jl. heeft de OD NZKC van Tata
Steel een overzicht ontvangen dat inzicht zou moeten geven in de
omvang en samenstelling van ZZS emissies naar de lucht ten gevolge
van ongewone voorvallen. De OD NZKC is deze aan het beoordelen. De
OD NZKC gaat voor ongewone voorvallen nadrukkelijker gebruik maken
van haar bevoegdheden om inzicht te verkrijgen in de aard en
hoeveelheden ZZS die vrijkomen bij ongewone voorvallen. Hetzelfde
geldt voor afwijkende bedrijfsomstandigheden. Om beter inzicht hierin
te krijgen wordt ook hiervoor een voorschrift opgenomen in het
maatwerkbesluit.

Stand van zaken MTR-waarde RIVM
Bij de beoordeling van de effecten van ZZS op het lokale milieu wordt
het ‘maximaal toelaatbaar risiconiveau’ (MTR) als maatstaf gebruikt. Het
MTR is de concentratie van een stof in de lucht waar beneden geen
negatief effect is te verwachten. Voor circa honderd stoffen is een MTR
waarde opgenomen in de Activiteitenregeling, maar dat is voor de
meeste ZZS niet het geval. Indien nodig kan het bevoegd gezag om een
indicatief MTR vragen bij het RIVM.

Wij blijven aandringen bij het Rijk en het RIVM om met spoed MTR
waarden voor ZZS stoffen af te leiden. Verder zijn wij met het Rijk in
gesprek over het ontbreken van normering van een aantal ZZS, een
cumulatieve benadering en een integrale aanpak van ZZS waaronder de
benodigde toetsingskaders voor een VRP. Zo wordt er gewerkt aan een
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emissiedatabase waarin alle ZZS-emissie van inrichtingen in wordt
verzameld, zodat hier een centrale plek voor is. Deze is nog in opbouw
inclusief de wetgeving die hiervoor nodig is. Inschatting is dat in 2024
publicatie van de dan beschikbare informatie plaats kan vinden. Dit is
niet alleen van belang voor een schonere en gezondere IJmond, maar
ook voor andere plekken in Nederland.

Aanscherpen vergunning
Geconcludeerd kan worden dat op basis van de beoordeling van het VRP
een aanscherping van de vergunning plaatsvindt door middel van het
opleggen van de hierboven beschreven maatwerkbesluiten door de OD
NZKG en het stellen van een maximaal rendement van de maatregel.
Belangrijk hierbij is dat de OD NZKG de voortgang en uitvoering van het
VRP voor de periode 2020-2025 van Tata Steel monitort en jaarlijks
opnieuw beoordeeld. Mochten uw Staten een nadere toelichting willen
op de beoordeling van het VRP Tata Steel van de OD NZKG dan stellen
wij voor hiervoor een technische briefing te organiseren. De provincie
blijft zich inzetten om ZZS met voorrang aan te pakken om de
leefomgeving in de IJmond gezonder te maken, dat doen we via het
Programma Tata Steel en het Programma Gezonde Leefomgeving.
Daarbij volgen wij de nationale doelstelling, waarbij het streven is naar
verlaging van deze emissies tot een nulemissie.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

itter

A.Th.H. van Dijk

4 bijlage(n)

Bijlage 1: Brief reactie Tata Steel op beoordeling inventarisatie
ZZS
Bijlage 2: Brief beoordeling VRP Tata Steel
Bijlage 3: Bijlagen brief VRP Tata Steel
Bijlage 4: Overzicht maatregelen VRP relatie tot Roadmap Plus
Tata Steel
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