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5 juni 2020, Wijk aan Zee 

 

Aan:  onafhankelijk voorzitter Bestuurlijk overleg MLG 

IJmond 

Van: Stichting IJmondig 

Ten behoeve van: Toekomstvisie Tata Steel 2020-2050, conceptprogramma, 

bijeenkomst d.d. 17 juni 2020. 

Cc: Gedeputeerde Jeroen Olthof 

Brengt het volgende schrijven met daaraan gekoppelde actiepunten in voor de agenda 

van de vorengenoemde bijeenkomst  d.d. 17 juni 2020. 

Relevante stukken:  

Verzonden aan de onafhankelijk voorzitter via mail:  

Advies RLI, ‘Duurzaam toerisme, onze leefomgeving verdient het’, september 2019.  

Programma Gezonde Leefomgeving provincie Noord-Holland, 20 mei 2020 

Advies RLI: Greep op gevaarlijke stoffen, februari 2020  

Verondersteld bekend bij betrokkenen:  

Beheerplannen Natura2000-gebieden, concept-programma Tata Steel 2020-2050. 

Schone Lucht Akkoord (SLA). 

 

Inleiding 

Kustgebied Kennemerland, De IJmond, de belangen van haar inwoners inclusief de 

werknemers van Tata Steel/Harsco, hun veiligheid, leefomgeving en gezondheid, het 

milieu, de Natura2000-gebieden, en bestaande en mogelijke duurzame recreatie, heeft 

de provincie Noord-Holland nagelaten concreet te benoemen en in beeld te brengen in 

haar programma Gezonde leefomgeving d.d. 20 mei jl.. En in haar concept-programma 

Tata Steel 2020-2050, medeondertekend door de IJmond-gemeenten.   

 

 

 



IJmondig  voor leefbaarheid en gezonde leefomgeving         4 juni 2020 Page 2 
 

 

 

 

Het belangrijke adviesorgaan van de overheid, het RLI, gaat wel uit van het belang van 

de inwoners, hun leefomgeving, gezondheid, milieu en (beschermde) natuurgebieden in 

deze regio. En noemt in haar advies van februari 2020 veiligheid voor mens en milieu  

een voorwaarde.   

De huidige Coronacrisis heeft nog duidelijker gemaakt dat er geen prominente plaats kan 

zijn voor de grootste vervuiler en stikstofuitstoter van Nederland in deze hoedanigheid en 

tijd. Prominent in een drukbevolkte en -bezochte woonwijk, omringd door Natura2000-

gebied met Grijze Duinen met een sense of urgency-status (EU) en een prachtige kust 

om te wonen en te bezoeken en te leven in een gezonde en veilige leefomgeving.  

Er is grote behoefte en noodzaak aan leefruimte, met name ook aan de kust zoals hier in 

de IJmond, regio Amsterdam. Zie vorengenoemd advies RLI. 

 

Dag in-dag uit ongezonde overlast voor de leefomgeving, milieu en 

omwonenden van Tata Steel/Harsco.  

Deze vindt (on)vergund plaats. Adequaat toezicht en handhaving ontbreken tot nu toe. 

Wat zorgt voor een onveilige en ongezonde leefsituatie. In onze regio rond Tata/Harsco 

komt kanker meer voor dan in de rest van Nederland volgens de statistieken.  

De - onvergunde - rauwe kooksemissies van Tata hebben een duidelijk negatief 

gezondheidseffect op de omwonenden in de omgeving zoals in Velsen. 

En wordt ook nog eens druk uitgeoefend op de omgeving en overheid om niets te 

veranderen aan deze zwaar verouderde staalfabriek, ten koste van gezondheid, 

veiligheid, leefomgeving en milieu en het (kunnen) nakomen van wettelijke 

verantwoordelijkheden. Zoals het handelen in het belang van het kind, artikel 3, VN-

Kinderrechtenverdrag.  

 

Zorgplicht 

De provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten zullen hun zorgplicht na dienen te 

komen en dienen te handelen in het belang van haar/hun inwoners, waaronder onze 

minderjarige kinderen en hun mensenrechten dienen te beschermen.   
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Actiepunten provincie Noord-Holland en verantwoordelijke gemeenten mbt 

Tata Steel en haar/hun wettelijke zorgplicht: 

Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen/bronnen die zeer verontrustend zijn 

inzake het functioneren van Tata Steel en het handelen van betrokken overheidsorganen 

gezien haar/hun wettelijke zorgplicht naar de omgeving en omwonenden. 

Zoals al besproken zijn de hieronder genoemde punten ons concrete priority-voorstel 

voor de actualisering van de Vergunning. Deze willen wij ook graag genoemd zien in de 

volgende draft van de provincie Noord-Holland inzake het Plan van Aanpak. 

Technisch: 

In willekeurige volgorde worden hieronder de grootste bronnen van zorg genoemd: 

1) Bij de Oxystaalfabriek, zijn meer dakemissies dan vergund. Het dak staat altijd te 

ventileren en daarbovenop komen nog eens procesverstoringen in de vorm van 

grote rookwolken (zeer zorgwekkend en veel meer dan vergund). 

2) Ontstoffing Hoogovens 6 en 7. Structureel wordt er geventileerd naar de 

buitenlucht via het ovenhuis tijdens het wisselen van tapgaten (niet vergund).   

(Verzoek tot handhaving en zienswijze afgewezen, beroep bij (HAC) loopt.) 

3) Zinkrijk Hoogovengasstof bevat radioactief Polonium, onbekend is waar de opslag 

nu is. Zijn er maatregelen getroffen ter voorkoming van verwaaiing van ZZS (Zeer 

Zorgwekkende Stoffen) tijdens met name harde wind? (Verwerking hiervan valt 

onder de Kernenergiewet). 

4) Kooks 1 en 2 gasfabrieken. Dit betreffen zeer zwaar verouderde afgeschreven 

fabrieken. Waarbij tijdens het garen en wisselen van de kooks zeer veel 

gevaarlijke stoffen vrijkomen in de leefomgeving en belendende beschermde 

natuurgebieden (door kierende wanden en deuren) zoals PAK’s. Tevens komen er 

tijdens dit proces zeer regelmatig ongare kooks uit de ovens (niet vergund).  

(Verzoek tot handhaving en inmiddels is een LOD hiervoor opgelegd.) 

5) Recentelijk overzicht van 1700 incidentenmeldingen door Tata aan de ODNZKG 

laat zien dat er zeer zorgwekkend veel meer vervuiling (stank en stoffen) de lucht  

‘ingeslingerd’ wordt dan in de jaarlijkse Milieurapportages genoemd wordt. Het 

Milieujaarverslag laat uitsluitend ‘normale’ bedrijfsvoering zien. (Kan nagestuurd 

worden op verzoek.) 

6) Het vrijkomen van grote hoeveelheden onvergund stof vindt nog steeds plaats bij 

Harsco. Diverse LOD van kracht,  helaas te weinig toezicht. 

7) Het Milieujaarverslag laat duidelijk zien, dat er zeer zorgwekkend grote 

hoeveelheden zware metalen (meer dan 100.000 kg) via waterafvoer op de 

Noordzee worden geloosd.  (De vergunning valt onder Rijkswaterstaat). 
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8) Duizenden geur-, stof- en geluidklachten in de woon- en leefomgeving rond Tata,  

waarbij tot op heden nooit een duidelijke verklaring komt omtrent de mogelijke 

gevaren voor de Volksgezondheid. Gerichte en adequate actie mbt toezicht en 

handhaving wordt niet ondernomen en is vereist in het belang van de gezondheid, 

leefomgeving en milieu van omwonenden en omgeving. 

9) Er is onder de huidige situatie grote behoefte onder de omwonenden een systeem 

voorhanden te hebben met pro-actieve waarschuwing. En wel op het moment dat 

er, en als er in de voorspelling een luchtkwaliteitverslechtering optreedt. Volgens 

de WHO-normering.   

10) Klachten worden heel onbevredigend afgehandeld en beantwoord door de 

verantwoordelijke ODNZKG. 

11) Duizenden klachten omtrent stof en fijnstof buiten de industriegrens. Tot op heden 

is nog geen eenduidend advies gekregen of dit gevaarloos zelf schoongemaakt 

kan worden. Voor stofmetingen en waarneming in de woon- en leefomgeving 

wordt door de ODNZKG structureel verwezen naar Tata steel.  

12) Het geluid, gemeten in dB(a), geproduceerd en vergund vanaf het industrie- 

terrein is vele malen hoger dan de EU-regels (via de BREF/BAT) en WHO-regels 

toestaan. 

13) Onze indruk is dat er niet consistent incidenten gemeld worden door Tata/Harsco. 

Diverse keren is Tata betrapt hierop. Waarvan foto’s van overtredingen van de 

vergunning(en) getuigen, die niet bij het bevoegd gezag gemeld waren. Uit ons 

langdurig onderzoek blijkt duidelijk dat niet alle verantwoordelijke managers bij 

Tata/Harsco het nodig vinden alle milieudelicten te melden. Wat gemist wordt is 

een just culture en een reporting culture. 

14) De Tata Roadmap 2030 bestaat voor het grootste deel uit achterstallig onderhoud 

en zal in deze huidige tijd zeker niet waargemaakt kunnen worden.  

15) Grote twijfel is er omtrent de juiste hoeveelheid gerapporteerde CO2-uitstoot.  

Ergens tussen de 12 en 15 miljoen ton op jaarbasis. De Tata-berekeningen staan 

haaks op de berekeningen van . Wij willen graag dat de 

Provincie dhr. Eric Wiebes vraagt dit nader te laten onderzoeken. Tot nu toe heeft 

hij geweigerd dit te doen. 

16) Noodzakelijke aanpassingen om de Nox-uitstoot te verlagen worden niet 

uitgevoerd wegens economische motieven. (ILT in beroep.) 

17) Hisarna, verzoek tot intrekking vergunning loopt. 

18) Gemiste kans - en niet in het belang van de gezondheid, leefomgeving en het 

milieu van omwonenden en omgeving gehandeld - bij de vergunningaanvraag van 

de nieuwe oven voor de warmbandwalserij. Het wordt namelijk geen HR++ ketel, 

maar er is gekozen voor installatie van hetzelfde verouderde type.) 

19) Een noodzakelijke nulmeting doen in het belang van omwonenden. 

20) Handelen in het belang van omwonenden (waaronder minderjarige kinderen) en 

de omgeving en het milieu gezien haar/hun wettelijke zorgplicht.  
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Juridisch: 

Apart van de technische en logistieke aanpak is er ook een juridisch traject. Wij hebben 

samen met Stichting Schapenduinen en advocaat /Lexence een WOB- 

verzoek ingediend, wat ons eindelijk mogelijk zal maken om alles wat wij al ten deels 

weten, beter te kunnen onderbouwen. 

Ook de veiligheid van de omgeving moet juridisch apart genoemd worden: wij willen de 

situatie zorgvuldig bestuderen en hebben daarvoor de verleende vergunningen, de 

laatste Tata/Harsco-veiligheidsrapportages en de laatste inspectierapporten nodig. 
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Aanvullende informatie in woord en beeld 

 

Foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco zoals vorengenoemd onder actiepunten. 

 
Ventilatie van ontstoffingshuis  (hoogoven) naar buitenlucht 

 

 

 

Rauwe ovens en rauwe blussing bij Kooksfabrieken 
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Vervolg foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco zoals vorengenoemd onder actiepunten. 

 

Stofverspreiding bij Harsco, meer dan de toegestane twee meter van de bron, structureel 

dagelijks meer dan honderden keren. 

 

        

Dakemissie Oxystaalfabriek          Ongefilterde  rook van Kooksfabriek 2 
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Vervolg foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco zoals vorengenoemd onder actiepunten. 

       

Lozing afval- en productiewater in buitenhaven, open naar de Noordzee. 
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Vervolg foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco. 

 

 

Benedenwinds, een grote massa vervuilde lucht, dagelijks 24/7, het hele jaar. 
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Vervolg foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco. 

 

Afvallozing Noordzeekanaal 
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Vervolg foto’s gemaakt van zeer zorgwekkende situaties bij en rondom Tata 

Steel/Harsco. 

 

Dakemissie Oxystaalfabriek 
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Onderstaand een overzicht van de meldingen die Tata wel heeft gedaan 

richting de ODNZKG. 

 

Met de kanttekening dat de hoeveelheid giftige stoffen die hier genoemd worden, niet in 

de jaarlijkse rapportage geteld zijn. Daar komt nog bij dat wij weten dat niet alle 

incidenten gemeld zijn. Ook zijn de opgegeven waarden onzes inziens fors naar 

beneden bijgesteld. 

 

 

 

Voetnoot: 

De gemeenten in het IJmond-gebied hebben met de provincie Noord Holland een 
Bestuurlijk Overleg over het te voeren beleid mbt milieu, leefomgeving en gezondheid in 
het IJmond-gebied. Directe aanleiding voor het instellen van dit overleg was de emissie- 
problematiek van Tata Steel/Harsco. Voor dit Bestuurlijk Overleg heeft men dhr. Hans 
van der Vlist gevraagd als onafhankelijk voorzitter. 
 
Vanuit dit Bestuurlijk Overleg wil men ook komen tot een Omgevingsoverleg Industrie en 
Gezondheid IJmond-gebied. Gedacht wordt aan zo'n overleg 2x per jaar. Wat betreft de 
deelnemers is gedacht aan bewonersorganisaties, bedrijven en overheden. 




