From:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

To:
Subject:

hse.frontoffice@tatasteel.com; fred.schaefer@tatsteel.com
Zaak 14302 - administratief - overig - Tata Steel IJmuiden B.V. (OX2)

Date:

2015-07-06 11:03:43

(behandelaarzaak@odnzkg.nl)

Attachments: beoordelen rapport plan onderzoek.docx.pdf (2 pages), Rapport _uitg._ 14302.pdf (1 page)
Geachte heer/ mevrouw,
hierbij de beoordeling van de door u ingediende grondwatermonitoringsrapportage opgeslagen filterkoek februari 2015.
Met vriendelijke groet,

Inspecteur Handhaving | Coördinator Consignatiedienst
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Telefoonnummer 023-5678020
E-mail

@odnzkg.nl

Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam
Postadres: Postbus 209, 1500 EE Zaandam

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw
bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.
mzrdref7nn92vmhmqd6fljkz66c89i82s3vy5lri5ovhze2ferdrzm

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

TATA Steel IJmuiden BV
Postbus 10000
1970CA IJMUIDEN

Postbus 209
1500 EE Zaandam
www.odnzkg.nl

Contactpersoon

Betreft: Beoordeling rapport Grondwatermonitoring opslagen filterkoek, februari
2015

Contactgegevens

Geachte directie,

Kenmerk
14302

Op grond van voorschrift voorschrift 0.1.21 van uw omgevingsvergunning, met
kenmerk , bent u verplicht om halfjaarlijks rapportage grondwatermonitoring toe
te sturen aan ons voor te leggen waaruit blijkt dat u a.

Datum
6 juli 2015

Op 24 maart 2015 heeft de heer
een brief gestuurd met als de bijlage
het rapport “Grondwatermonitoring opslagen filterkoek, februari 2015”. Deze is bij
ons geregistreerd onder zaakdossiernummer 14302.
Het rapport hebben wij op volledigheid en inhoud beoordeeld en geeft ons geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen. Hierbij verlenen wij dan ook
goedkeuring aan uw rapport.
Waarschuwing
Op dit moment volstaan wij met deze Waarschuwing. Wij rekenen erop dat u de
noodzakelijke maatregelen treft om in de toekomst overtredingen te voorkomen. Wij wijzen
u erop dat wij bij constatering van toekomstige overtredingen in het kader van het Bbk
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kunnen optreden. U kunt hierbij onder andere
denken aan het opleggen van een Last onder Dwangsom.
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

Inspecteur

Dit document is digitaal vastgesteld door de hierboven vermelde persoon namens het hierboven vermelde
bevoegde gezag. Dit is vastgelegd in de zogenaamde audit trail van ons digitale zaaksysteem waarin dit
document is te identificeren aan de hand van het zaaknummer en het unieke documentnummer. Het
voorgaande vormt de digitale handtekening van dit document. Een fysieke of ingescande handtekening is
daarom niet nodig.

Afschrift aan:

14302 | 6 juli 2015
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RAPPORT
Rapportdatum

6 juli 2015

Kenmerk

14302

Inrichting

TATA Steel IJmuiden BV

Adres
Onderwerp

Grondwatermonitoring opslagen filterkoek, februari
2015

Datum controle

6 juli 2015

Toezichthouder
Van bedrijf aanwezig

n.v.t.

Tijdens dit controlebezoek heeft de inspecteur de volgende aspecten gecontroleerd:
Grondwatermonitoring tussenopslag hoogovengasstof, juni 2012 [Akkoord]
[voorschriften 0.1.21, 0.1.22, 0.1.23 en 1.3.17]
Op grond van de genoemde voorschriften moet o.a. halfjaarlijks een grondwatermonitoring plaatsvinden bij
de tijdelijke opslagen filterkoek.
Constatering
Op 24 maart 2015, kenmerk 14302, ontvingen wij van Tata Steel de rapportage van de
grondwatermonitoring opslag filterkoek februari 2015. De aanbiedingsbrief is gedateerd 20 maart 2015.
Er zijn 10 peilbuizen bemonsterd. Alle in voorschrift 1.3.17 genoemde parameters zijn geanalyseerd.
De monitoring is volledig en correct uitgevoerd. Wij verwachten het volgende monitoringsrapport over een
half jaar.
Voorschrift 1.3.17 Monitoring tijdelijke opslagen filterkoek
Eenmaal per half jaar dient middels de in de aanvraag beschreven peilbuizen het grondwater door of
vanwege vergunninghoudster te worden bemonsterd en geanalyseerd op:
a temperatuur, geleidbaarheid en pH;
b Lood, zink, koper, chroom, arseen, cadmium, tin.
Tevens dient de grondwaterstand te worden opgenomen.

