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Verzenddatum

Betreft: Informatievoorziening VTH provinciale bedrijven 1 2 APR. 2023

Geachte leden,

Uw kenmerk

Givaudan

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 11 april 2023 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
bij bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is.

Daarom is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG 
afgeweken van het advies van de gemeente Gooise Meren en Looye

Het ontwerpbesluit revisievergunning voor de geur- en smaakfabriek 
Givaudan in Naarden heeft van 20 mei tot 1 juli 2022 ter inzage 
gelegen. De belangrijkste ontvangen zienswijzen zijn van gemeente 
Gooise Meren en Looye Vastgoed/Tuincentrum Van der Roest. Beide 
betreffen de geurcontour, die over het gebied heen valt waar 
woningbouwplannen zijn. De gemeente Gooise Meren adviseert negatief 
over de verhoging van de schoorstenen van Givaudan. Het advies was 
gevraagd in verband met het afwijken van het bestemmingsplan, omdat 
de schoorstenen 1 0 meter hoger worden dan de toegestane 20 meter.

Het bedrijf Givaudan produceert geur- en smaakstoffen en is gevestigd 
in Naarden. Het bedrijf heeft de ambitie om de productie uit te breiden. 
Bij de aanvraag van de revisievergunning, om deze productie mogelijk 
te maken, wordt er tegen geur- en geluidsnormen aangelopen. 
Givaudan treft maatregelen om de geur- en geluidshinder binnen de 
gestelde normen te krijgen.

Het negatief advies van de gemeente en het tuincentrum gaan over 
milieuaspecten en niet over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het 
afwijken van de bouwhoogte. In de vergunningverlening voor bouw en 
ruimtelijke ordening zijn milieuaspecten nu niet aan de orde en kunnen 
niet leiden tot een afwijzing van de aangevraagde
omgevingsvergunning. Houtplein 33
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U ontvangt deze informatie in 2023 volgens afspraak tweemaandelijks. 
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PPG Coatings Nederland B.V.

Datacenter Microsoft Middenmeet

Vastgoed/Tuincentrum Van der Roest, en is voornemens om in april 
2023 een definitief besluit van de revisievergunning te publiceren.

De PGS 1 5 biedt de mogelijkheid tot afwijken van de reguliere 
voorschriften als er sprake is van alternatieve maar gelijkwaardige 
maatregelen. PPG heeft op 1 5 december 2022 een zienswijze ingediend 
waarin zij stellen gelijkwaardige maatregelen aan PGS 1 5 toe te passen. 
Deze zienswijze is inmiddels beoordeeld en weerlegd. De OD NZKG 
gaat niet mee in het gelijkwaardigheidsonderzoek. Overigens heeft het 
bedrijf naar aanleiding van de inspecties al wel maatregelen getroffen. 
Zo zijn in de bedrijfsgebouwen de brandbare stoffen verwijderd en is er 
een nieuwe sprinkler installatie geïnstalleerd.

Tijdens uw vergadering van 6 maart 2023 hebben we u geïnformeerd 
over het proces van vergunningverlening en hebben we gemeld dat de 
definitieve vergunning binnen afzienbare tijd zou worden gepubliceerd. 
In deze brief informeren we u over de voortgang.

Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State dat de
bouwvrijstelling buiten toepassing moet worden gelaten. Hierdoor moet 
Microsoft (en andere bedrijven) rekening houden met de 
stikstofeffecten afkomstig van de gehele aanleg- en bouwfase. Dit is 
een complexe, omvangrijke en gedetailleerde inventarisatie die moest 
worden uitgevoerd door Microsoft. Op 23 november 2022 heeft de OD 
NZKG Microsoft gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren 
over de bouwwerkzaamheden die uitgevoerd zijn en moeten worden bij 
de aanleg van het datacentrum. Deze informatie is noodzakelijk voor 

PPG Coatings Nederland BV aan de Oceanenweg in Amsterdam is een 
verffabriek. Ten behoeve van productie en distributie van de verven 
worden er op deze locatie grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
verwerkt en opgeslagen. Om dit (brand)veilig te doen moeten er onder 
andere uitgebreide brandpreventieve maatregelen getroffen worden, 
zoals brandmeld- en brandbestrijdingsinstallaties alsmede 
bouwkundige maatregelen.

Tijdens inspecties is gebleken dat PPG op dit vlak overtredingen laat 
zien. Ook was er onduidelijkheid over de opslag van gevaarlijke stoffen. 
Inmiddels is inzichtelijk gemaakt waar de opslag van PPG niet 
overeenkomt met de eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen 
(waaronder de PGS 1 5). De PGS 1 5 zijn regels en eisen met betrekking 
tot brandpreventie, toegang tot stoffen en opslag van brandgevaarlijke 
stoffen.

Microsoft Netherlands BV heeft een aanvraag ingediend voor het 
bouwen en oprichten van het datacenter AMS1 3/14 op het 
bedrijventerrein het Venster West bij Agriport A7. Het wijzigen van de 
bevoegdheidsverdeling, de landelijke, regionale en lokale aandacht voor 
datacenters en de veranderende jurisprudentie rondom de 
stikstofaanpak maken dit een complex dossier waar veel gebeurt. Op 8 
juli 2022 is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning 
gepubliceerd. In het bijzonder de veranderende jurisprudentie rondom 
de aanpak van stikstof zorgt er nu voor dat de afronding van deze 
aanvraag langer duurt dan gebruikelijk.
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Ontwikkelingen Tata steel en Harsco Metals

Constructiefouten Kooksgasfabriek2 in uitzending EénVandaag

De OD NHN rond momenteel de beoordeling van de stikstofberekening 
af. Vervolgens zal de OD NZKG naar verwachting de vergunning voor 
Microsoft afronden in week 1 7 van 2023.

De OD NZKG heeft EénVandaag benaderd om in contact te komen met 
de melders' en de in de uitzending genoemde oud milieu-inspecteur. 
De OD NZKG heeft contact gehad met deze persoon.

een goede onderbouwing bij de beoordeling van de aanvraag. De 
gevraagde informatie is door Microsoft op 9 december 2022 geleverd.

De KGF2 is in 1 972 gebouwd. Dat betekent dat deze moet worden 
gekwalificeerd als “bestaande bouw” conform de bouwregelgeving. Dit 
is geregeld in het Bouwbesluit 201 2. Daarin staat dat een bouwwerk een 
"bestaand bouwwerk” is zodra het bouwwerk na de bouwfase gereed 
wordt gemeld en door de gemeente voor gebruik is vrijgegeven. Uit het 
onderzoek in de archieven zijn geen aanwijzingen voor bouwkundige 
constructiefouten naar voren gekomen bij de bouw van KGF2.

Op basis van het gesprek met de oud milieu-inspecteur concluderen we 
dat met 'constructiefouten’ gedoeld wordt op het (niet goed) 
functioneren van de procesinstallatie en niet de bouwkundige 
constructie.

In het tv-programma EénVandaag van 31 januari 2023 was een 
reportage te zien over mogelijke constructiefouten die bij de bouw van 
de Kooksgasfabriek 2 (hierna: KGF2) van Tata Steel zouden zijn 
gemaakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Naar aanleiding van 
deze berichten, heeft de OD NZKG een archiefonderzoek uitgevoerd bij 
de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Velsen.

De aangeleverd informatie leidde tot nieuwe vragen van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aan Microsoft over de 
stikstofdepositie. En op 26 januari 2023 kwam de nieuwe versie van 
AERIUS beschikbaar (het model waarmee de stikstofdepositie wordt 
berekend). Uiteindelijk heeft de OD NHN zesmaal om aanvullende 
informatie of verduidelijking gevraagd. Het laatste, 6' verzoek, om 
aanvulling was op 31 maart 2023. Microsoft heeft de laatste 
verduidelijking hierop op 3 april 2023 aangeleverd.

Van belang is dat in wet- en regelgeving een onderscheid wordt 
gemaakt tussen enerzijds de constructieve veiligheid van een bouwsel 
en anderzijds de milieu-eisen die aan de werking van een 
(proces)installatie worden gesteld. Er is sprake van twee juridische 
regimes die verschillende belangen beogen te beschermen.

De procesinstallatie en het goed functioneren hiervan is de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf. Wel stelt de overheid grenzen aan

1 Oproep na reportage EénVandaag over constructiefouten Kooksfabriek 2 - 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (odnzkg.nl) 
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Verhoogde last onder dwangsom en vervolg ongare kooks

Inmiddels hebben er drie verbeuringen plaatsgevonden van deze LOD.

Cameratoezicht

de milieugevolgen van het gebruik van de installatie. Dat gebeurt onder 
meer via vergunningsvoorschriften in de omgevingsvergunning. Dit 
betekent concreet dat het toezicht dus ook niet op de installatie zelf, 
maar op de milieugevolgen plaats vindt. Bijvoorbeeld: eisen aan de 
emissies naar de lucht van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. 
De milieu-eisen waar de installatie aan moet voldoen, liggen vast in 
vergunningen, te weten de revisievergunning van 2007 en diverse 
wijzigingsvergunningen die hierna zijn verleend.

De OD NZKC heeft het toezicht en de controle op rauwe kooks 
geïntensiveerd. In onderzoek is welke verdergaande maatregelen 
kunnen worden getroffen als Tata Steel (ook) deze last niet of 
onvoldoende naleeft. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor het 
intrekken van de vergunning voor de Kooksgasfabrieken onderzocht.

Op 1 9 september jl. heeft de OD NZKC een last onder dwangsom (LOD) 
opgelegd aan Tata Steel van €1 00.000,- per overtreding met een 
maximum van €1.500.000,-. Tata Steel wordt met dit besluit verplicht 
het ontstaan van ongare kooks te vermijden. Tata Steel heeft op 31 
oktober jl. bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Volgens Tata Steel kan 
het ontstaan van ongare kooks weliswaar in vergaande mate beperkt 
worden, maar niet volledig naar nul worden teruggebracht.

De OD NZKC heeft de aanvraag van Tata Steel in behandeling, voordat 
een besluit kan worden genomen zijn er aanvullende gegevens 
gevraagd. Op 24 februari 2023 heeft de OD NZKC aanvullende 
gegevens van Tata Steel ontvangen. De aanvraag behelst meer dan 
alleen ongare kooks. De OD NZKC zal op het punt van ongare kooks de 
aanvraag niet honoreren.

Op 21 oktober jl. heeft Tata Steel een aanvraag ingediend voor het 
aanpassen van de voorschriften ten aanzien van het ontstaan van 
ongare kooks. Op 31 oktober 2022 heeft de OD NZKC de ILT in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de aanvraag. Op 1 3 
december 2022 heeft de ILT advies uitgebracht. Waarbij het advies van 
de ILT luidt dat Tata Steel op grond van de geldende wet- en 
regelgeving ongare kooks dient te vermijden tot nul.

Op 1 2 januari 2023 was de zitting bij de Hoor- en Adviescommissie 
(HAC) van de Provincie Noord-Holland. De HAC heeft geadviseerd om 
het bezwaar ongegrond te verklaren. De beslissing op bezwaar is op 16 
maart jl. genomen. Deze luidt als volgt: Het advies van de Commissie is 
integraal overgenomen met dien verstande dat de genoemde optie om 
een oven minder te vullen niet wordt beschouwd als één van de nog 
aanwezige mogelijkheden om ongare kooks te voorkomen. Besloten is 
om het bezwaar ongegrond te verklaren en daarmee de last onder 
dwangsom van 1 9 september jl. niet te herroepen en ongewijzigd in 
stand te laten. Het staat Tata Steel nu open om beroep bij de rechtbank 
aan te tekenen.
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Metingen puntbronnen Kooksgasfabriek 2

Continue stofmonitor Kooksgasfabriek 2

Tata Steel heeft op 20 februari 2023 een aanvraag ingediend voor het 
toepassen van actief kool bij het doekfilter van de Kookszijdige 
ontstoffingsinstallatie (KZO) om de overtreding ongedaan te maken. De 
aanvraag wordt op dit moment door de OD NZKC beoordeeld.

Op basis van de (indicatieve) emissiemetingen aan de 
batterijschoorstenen van de KCF2 is een hoge stofconcentratie 
geconstateerd. Hierop heeft de OD NZKC de gegevens van de continue 
monitoren bij de kooksgasfabrieken gevorderd voor o.a. stof. Uit de 
gevorderde gegevens blijkt dat de continue stofmonitoren van zowel de 
KCF 1 als 2 niet gekalibreerd zijn. De monitoren hadden conform de 
vergunning per 1 oktober 2022 gekalibreerd moeten zijn. De OD NZKC 
heeft hiervoor aangifte4 gedaan en een voornemen last onder 
dwangsom opgelegd. Tata Steel heeft zienswijze ingediend tegen het 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKC) is op 22 
februari 2022 gestart2 met een pilot cameratoezicht bij Tata Steels 
KCF2. De OD NZKC is continu op zoek naar verbetering van het VTH- 
instrumentarium. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een 
Omgevingsdienst camera’s gebruikt voor toezichthoudende taken bij 
luchtemissies. Door camera’s te plaatsen wordt het mogelijk om 24/7 
toezicht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de pilot 
onderzoekt de OD NZKC of cameratoezicht (breder) toegepast kan 
worden. Tata Steel heeft de OD NZKC en de provincie een kort geding 
aangezegd vanwege cameratoezicht. De OD NZKC zal worden 
bijgestaan door Pels Rijcken.

In opdracht van de OD NZKC zijn in november 2021 en juni 2022 door 
een geaccrediteerd meetbureau emissiemetingen uitgevoerd aan de 
schoorstenen van de KGF23. Op 24 november 2022 heeft het 
geaccrediteerd meetbureau gerapporteerd over de emissiemetingen, 
waarop één punt een overschrijding is geconstateerd van de norm voor 
de polycyclische koolwaterstoffen (PAK)-concentratie voor naftaleen en 
fenantreen. De OD NZKC heeft op 2 november 2022 een 
waarschuwingsbrief verstuurd en geëist dat deze uitstoot binnen vier 
weken zou voldoen aan de wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de 
waarschuwingsbrief en de reactie van Tata Steel heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen de OD NZKC en Tata Steel. Tata Steel heeft 
daarop een plan van aanpak opgesteld en aanvullende emissiemetingen 
uitgevoerd.

Tata Steel is niet met gegevens gekomen die aantonen dat binnen deze 
vier weken aan de norm wordt voldaan. De OD NZKC gaat een last 
onder dwangsom opleggen.

4 Omgevingsdienst doet aangifte tegen Tata Steel - Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (odnzkg.nl)

2 Omgevingsdienst start pilot cameratoezicht Tata Steel - Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (odnzkg.nl)
3 https://odnzkg.nl/onderzoek-uitstoot-kooksgasfabriek-reden-voor-waarschuwing-
en-nader-onderzoek/
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HAC-zitting n.a.v. afwijzing handhavingsverzoek blustorens

Uitspraak rechtszaak verzoek tot actualisatie vergunning

Uitspraak rechtszaak ISO-certificering

Last onder dwangsom Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het verzoek is gedaan door de Stichting IJmondig, de Stichting 
Schapenduinen, de Stichting Duinbehoud en een aantal particulieren.

Op 30 juni 2022 heeft de OD NZKC een maatwerkbesluit genomen om 
het door Tata Steel ingediende vermijdings- en reductieprogramma voor 
ZZS aan te vullen met de nog ontbrekende informatie over de kleinere 
bronnen van ZZS (ca. 3% van de ZZS bij Tata Steel) en de uitstoot van 
ZZS bij afwijkende bedrijfssituaties.

Op 1 5 maart 2021 heeft de ODNZKC een verzoek afgewezen tot 
handhaving inzake niet volledige ISO-certificering van Tata Steel. Op 1 3 
december 2022 was de zitting bij de Rechtbank Noord-Holland. Het 
verzoek is gedaan door de Stichting IJmondig, Stichting Schapenduinen, 
Stichting Duinbehoud en een aantal particulieren. De ODNZKG heeft het 
verzoek afgewezen. De rechtbank heeft vervolgens bij haar uitspraak 
van 6 maart 2023 het beroep ongegrond bevonden en de OD NZKG in 
het gelijk gesteld. De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage 2.

voornemen last onder dwangsom. De OD NZKG is de zienswijze aan het 
beoordelen.

Op 1 2 januari jl. is er een zitting geweest van de HAC naar aanleiding 
van een verzoek tot handhaving van een bewoner uit de omgeving van 
het fabrieksterrein van Tata Steel. De ODNZKG had dit verzoek 
afgewezen. Het handhavingsverzoek betrof het functioneren van de 
blustorens van de kooksfabrieken, en de validiteit van de
emissiemetingen die daar zijn uitgevoerd. De HAC heeft geadviseerd op 
het bezwaar waarbij gesteld wordt dat het handhavingsverzoek terecht 
is afgewezen, maar de motivering moest voor de beslissing op bezwaar 
worden aangevuld. Deze motivatie heeft de OD NZKG aangeleverd. De 
beslissing op bezwaar is op 16 maart jl. genomen waarbij het advies 
van de commissie integraal is overgenomen. Het staat de bewoner nu 
vrij om beroep bij de rechtbank aan te tekenen.

De ODNZKG heeft het verzoek afgewezen, omdat de gevraagde 
actualisaties óf al zijn afgerond, óf reeds in procedure zijn óf niet nodig 
zijn. Tegen deze afwijzing is namens de betrokken stichtingen en 
particulieren beroep ingesteld.

Op 31 maart 2021 heeft de ODNZKG een verzoek afgewezen om de 
voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning verder aan te 
scherpen en te actualiseren op de BBT-conclusies van de relevante 
BREF’s (de BREF Ijzer en Staal en de BREF LVIC).

De rechtbank heeft bij haar uitspraak van 6 maart 2023 het beroep op 
alle punten ongegrond verklaard. De volledige uitspraak is opgenomen 
in bijlage 1.
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Last onder dwangsom management of change (MOC)

Deze situatie was niet met behulp van deze procedure beoordeeld.

Chroom 6 in grondwater

Uit het onderzoek blijkt dat naast chroom-6 ook de zware metalen 
vanadium en molybdeen zijn aangetroffen.

Om wijzigingen aan BRZO relevante installaties en processen op onder 
andere een systematische wijze aan te pakken en te beoordelen of na 
de wijziging de risico’s nog worden beheerst dan wel er aanvullende 
maatregelen moeten worden genomen om de risico's acceptabel te 
laten zijn, handelen bedrijven volgens een vastgestelde 
wijzigingsprocedure. Een dergelijke procedure heeft Tata Steel ook.

In grondwatermonsters die in opdracht van de OD NZKG waren 
genomen, werd chroom-6 aangetroffen in het grondwater bij het terrein 
van Tata Steel. De OD NZKG heeft het staalbedrijf daarom in juli van dit 
jaar opgedragen om zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek naar de 
oorzaak en omvang van de verontreiniging uit te voeren. In december 
2022 heeft de OD NZKG van Tata Steel het nadere onderzoek naar 
zware metalen in het grondwater van het Noord-West terrein ontvangen 
en gezamenlijk beoordeeld met de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Inmiddels is een nieuwe camera geplaatst. Op basis van de Landelijke 
handhavingsstrategie wordt tegen een dergelijke overtreding 
opgetreden met behulp van een Last onder dwangsom, deze last is in 
voorbereiding en zal zich richten op het voorkomen dat zich opnieuw 
situaties voordoen dat wijzigingen waar LOD(’s ) of insluitsystemen zijn 
betrokken niet worden beoordeeld.

Tegen dit besluit hebben zowel verschillende milieuorganisaties en Tata 
Steel beroep ingesteld. Daarop heeft de OD NZKG het maatwerkbesluit 
ingetrokken en vervangen door een last onder dwangsom (LOD). Een 
LOD biedt meer zekerheid om de gevraagde gegevens daadwerkelijk te 
ontvangen. Tegen het voornemen voor de LOD zijn diverse zienswijzen 
ingediend door verschillende milieuorganisaties en Tata Steel. Ook zijn 
er handhavingsverzoeken ingediend. De milieuorganisaties achten het 
vermijdings- en reductieprogramma voor ZZS en de LOD onvoldoende. 
Tata Steel vindt dat geen sprake is van een overtreding. Inmiddels heeft 
de OD NZKG de informatie over ZZS bij afwijkende
bedrijfsomstandigheden van Tata Steel op 30 september 2022 
ontvangen en maatregelen ter voorkoming c.q. ter beperking van de 
ZZS-emissies afkomstig van de zgn. kleinere bronnen heeft de OD NZKG 
op 28 februari 2023 ontvangen van Tata Steel. De OD NZKG is de 
gegevens aan het beoordelen.

Tijdens de Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) inspectie van 
oktober 2022 is geconstateerd dat de warmtebeeldcamera bij Tata Steel 
een storing had en tijdelijk was verwijderd. Deze camera is nodig om 
een waterstofbrand te kunnen detecteren, gezien een waterstofbrand 
niet met het blote oog zichtbaar is. Een dergelijke maatregel wordt een 
Line of Defence (LOD) genoemd.
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Ontstoffingsinstallatie Pelletfabriek

Deze stoffen kunnen vrijkomen bij het koelen en bewerken van 
staalslakken. Dat gebeurde in het verleden op het noordwestterrein van 
Tata Steel en Pelt & Hooijkaas zonder bodembeschermende 
voorzieningen.

Op 14 maart jl. heeft de OD NZKG een aangepast rapport van het nader 
grondwateronderzoek NW-terrein ontvangen van Tata Steel. De OD 
NZKG is het rapport aan het beoordelen en zal de afstemming zoeken 
met de andere omgevingsdiensten.

De Omgevingsdienst NZKG werkt in dit onderzoek nauw samen met 
deskundigen van de GGD Kennemerland. Volgens de GGD 
Kennemerland is er geen risico voor de volksgezondheid, omdat 
mensen niet in aanraking kunnen komen met het grondwater.

Verder blijken er op een aantal locaties op de grens van het Tata-terrein 
concentraties vanadium voor te komen in het grondwater (-5 meter). De 
andere stoffen (Chroom-6 en Molybdeen) zijn buiten het terrein niet 
aangetroffen. De OD NZKG heeft Tata Steel in IJmuiden opgedragen om 
op een aantal locaties aanvullend onderzoek te doen naar het 
grondwater5 6. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de 
omvang is en of de verontreiniging zich verplaatst richting het 
oppervlaktewater. Duidelijk is dat er voor het waterwingebied bij Wijk 
aan Zee geen gevaar bestaat, omdat het grondwater van het 
drinkwatergebied afstroomt.

Het ontwerpbesluit voor de ontstoffingsinstallatie heeft tot 8 november 
2022 ter inzage gelegen. In het besluit zijn de emissie-eisen voor stof 
en ZZS bij de pelletfabriek aangescherpt. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
emissiereductie in de leefomgeving. Zo vermindert de uitstoot van stof 
en ZZS, waaronder lood aanzienlijk (-80%). Tegen dit besluit zijn 
zienswijzen ingediend door de omgeving waaronder MOB (Mobilisation 
for the environment), Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Frisse Wind Nu, 
Stichting IJmondig, Gezondheid opl en Tata Steel IJmuiden B.V. De 
zienswijzen zijn door de OD NZKG beoordeeld. De OD NZKG zal medio 
april 2023 een definitief besluit publiceren.

5 Tata Steel moet op meer plekken onderzoek doen naar qrondwatervervuilinq - 
Tata steel werken en wonen (odnzkq.nl)
6 https://tata.odnzkg.nl/od-nzkg-onderzoekt-water-uit-gaasterbosmeertje/

Ook heeft de OD NZKG naar aanleiding van deze resultaten op 16 
februari een bewonersbijeenkomst gehouden. Hieruit zijn door de OD 
NZKG een aantal vervolgacties opgepakt vanwege de zorgen van 
bewoners:

1. Zorgen over enkele specifieke onderzoekslocaties, verzoek uit 
te breiden naar locaties waar veel kinderen spelen. De OD NZKG 
heeft een onderzoek opgezet voor de bemonstering van het 
oppervlaktewater van het Gaasterbosmeertje5 ten noordoosten 
van het terrein waar in de zomer mensen recreëren.

2. Zorgen over de aanleg van de Tennet-kabel
(transformatorstation). Met Tennet is contact gezocht door de 
OD NZKG hierop volgt een overleg.
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Tertiaire afzuiging dakemissies Oxystaalfabriek

MER-aan meldings notities

1.

2.

3.

Voorzorg beginsel
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H.J. artman

Het ontwerpbesluit voor de tertiaire afzuiging heeft tot 30 november
2022 ter inzage gelegen. In het besluit zijn de emissie-eisen voor stof 
en ZZS bij de Oxystaalfabriek aangescherpt. Dit zorgt voor een 
aanzienlijke emissiereductie in de leefomgeving. Tegen dit besluit zijn 
zienswijzen ingediend door de omgeving waaronder Stichting IJmondig 
en Tata Steel IJmuiden B.V. De zienswijzen zijn door de OD NZKG 
beoordeeld. De OD NZKG zal medio april 2023 een definitief besluit 
publiceren.

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Vanzelfsprekend zijn we bereid uw 
vragen over deze brief in een commissievergadering te beantwoorden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

In voorgaande brief ontbrak de bijlage met de uitkomsten van de 
onderzoeken (advies van Pels Rijcken). Deze is nu alsnog toegevoegd 
als bijlage 3.

Eén aanmeldingsnotitie heeft betrekking op de
waterzuiveringsinstallaties op de inrichting (CombiBlO en 
voorbehandeling), de waterzijde van de DeNOx-installatie op de 
pelletfabriek en de wijziging van de afvalwaterstroom van de 
kooksgasfabriek wordt hierop aangesloten.
De tweede aanmeldnotitie heeft betrekking op het vervangen 
van de vertinningslijn van Tata Steel Packaging voor een 
verchromingslijn. In het vertinningsproces wordt chroom 6 
(Cr(VI)) toegepast waar dat in het verchromingsproces niet meer 
het geval is.
De derde aanmeldnotitie betreft het plaatsen van een LoTOx 
installatie (ozongenerator) binnen de zwavelzuurfabriek van de 
kooks- en gasfabriek 2 zodat de gevormde NOx in de 
rookgassen worden omgezet in N2O5, wat in water oplost als 
nitraat. Dit proces wordt aangepast om het gebruik van 
hydrazine, een ZZS, overbodig te maken (geheel uit te faseren).

Er zijn door Tata Steel drie MER- aanmeldingsnotities ingediend. Een 
MER-aanmeldnotitie is bedoeld om te beoordelen of sprake is van 
zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, dat een MER 
moet worden opgesteld.

De aanmeldnotities worden door de OD NZKG beoordeeld. Na dit traject 
volgt een aanvraag om een vergunning.

I “ / z
p ro vVnfc i e sectejaffs voorzitter

C.J. Logger.


