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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit:

: 13 maart 2019
: 23 april 2019

Vragen nr. 20
Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over het oxykalkslikdepot op het terrein van Tata Steel.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 13 maart 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
Op 12 maart 2019 lazen wij het artikel 'Deze omstreden afvalberg van Tata Steel mag van de
provincie toch blijven liggen' in de Volkskrant. Met uw brief onder kenmerk 1191707/1191708, die
u aan Provinciale Staten zond, reageerde u op dit artikel. Uit uw brief begrijpen wij dat het
oxykalkslikdepot inmiddels beschouwd kan worden als een 'voormalige stortplaats' waar de Wet
Bodembescherming en de regels over de NAVOS van toepassing zijn. Tevens vindt monitoring
plaats.
VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Op 16 december 2004 besloot DUIV onder meer dat alle stortplaatsen in principe dienen te worden
aangepakt. Dus niet enkel de stortplaatsen die leiden tot (dreigende) ernstige verontreiniging van
bodem en grondwater. Waaruit bestaat de aanpak van het oxykalkslikdepot op het terrein van Tata
Steel? Beperkt de aanpak zich uitsluitend tot monitoring? Zo nee, wat is er in het verleden en
wordt in het heden nog meer gedaan aan de aanpak van deze stortplaats?
Antwoord 1:
Het oxykalkslikdepot moet worden beschouwd als een gesloten stortplaats zoals gedefinieerd in
het landelijk rapport 'Advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS)', april 2005. Na 1985 is er
niets meer aan de opslag toegevoegd. De opslag valt onder het regime van de Wet
bodembescherming. De provincie Noord-Holland heeft de 'Werkwijzer Bodemsanering' opgesteld,
hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een passieve en actieve situatie. In de passieve situatie
vinden er geen wijzigingen plaats op de locatie. In het Nazorgplan van Tata Steel is de nulsituatie
van de grondwaterkwaliteit vastgelegd. De monitoring van het grondwater wordt op dit moment
halfjaarlijks gedaan. Dit is conform het voorschrift vanuit de huidige vergunning.
Vraag 2:
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Gaat het met betrekking tot deze afvalberg (ook) om zinkrijk hoogovengasstof zoals besproken in
de technische vragen in de commissie NLWM van 25 februari 2019?
Antwoord 2:
Nee, hoogovengasstof is een andere rest(afval)stof die bij de hoogovens vrijkomt.
Vraag 3:
Is er in het verleden of wordt er in het heden of de toekomst een deel van het afval van het
bedoelde oxykalkslikdepot van Tata Steel verplaatst naar - bij voorbeeld - Afvalzorg in Nauerna?
Antwoord 3:
Op basis van het hoge gehalte aan ijzer (circa 50% ijzeroxiden) is het historisch oxykalkslik (HOKS)
potentieel een waardevolle grondstof volgens Tata. In de laatste vergunning voor HIsarna is ook de
HOKS meegenomen om in te zetten bij HIsarna. Er is nu geen reden of grondslag om Tata Steel te
verplichten het depot op te ruimen, aangezien er geen risico’s zijn voor leefomgeving, gezondheid,
mens, natuur en milieu. Dit zou veranderen als nieuwe handelingen in het depot zouden worden
voorgenomen, zoals aanvullen of storten of juist het verwijderen van stoffen. Daarvoor zou een
nieuwe, afzonderlijke vergunningsprocedure noodzakelijk zijn.
Vraag 4:
Hoe wordt de monitoring en worden de verdere benodigde maatregelen voor dit oxykalkslikdepot
gefinancierd? Wordt een en ander door Tata Steel betaald? Zo ja, voor welk deel? Wat zijn de
kosten die de overheden maakten en gaan maken? Kunt u ons hiervan een uitgebreid overzicht
zenden?
Antwoord 4:
De gebruikelijke werkwijze is dat de monitoring wordt uitgevoerd en gefinancierd door het bedrijf
zelf. Tata Steel is eindverantwoordelijk voor het depot. Tata Steel stuurt ons jaarlijks de
meetresultaten toe, die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens ons college,
vervolgens controleert en beoordeelt.

