
 
 
 

AANTEKENEN 
 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied t.a.v. Regiebureau 
Ebbehout 31 
1507 EA Zaandam 
 
Betreft: Bedenking Dorpsraad Wijk aan Zee op besluit aanvraag Omgevingsvergunning 
uitbreiding Warmband 2 Tata Steel. 
Zaaknummer: 8859353  
Documentnummer: 13564529  
 
Wijk aan Zee 26 juni 2020, 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Wij dienen hierbij de volgende bedenkingen in op de volgende milieucompartimenten: 
 
3.2 Geluid (blz.14). 
Wij verwijzen hierbij naar de Akoestische beoordeling oven 25 Bijlage II B6, 
WBW20191205G, van 5 december 2019 van Tata Steel, waarin in beeld wordt gebracht of de 
gewijzigde activiteiten passen binnen de geluidgrenswaarden van de reeds verleende 
omgevingsvergunning.  
 
Deze notitie is opgesteld in het kader van de MER-beoordeling. Wat opvalt in deze notitie is 
dat delen van de tekst en bijlagen zwart zijn weggelakt. 
 
Het betreft hier o.a. de controlepunten IP 2 Dorpsweide Wijk aan Zee (en IP 06 Heemskerk).  
Kunt u aangeven waarom deze informatie niet openbaar gemaakt mocht worden? 
 
PB-hal: (blz.15). 
De zinsnede: 
'Door de uitbreiding van de PB-hal zal een gedeelte van de uitstralende wand van de PE-hal 
vervallen deze hal is ten noorden van de PB-hal gelegen. Het huidige bronvermogen is 
evenredig met het verminderd oppervlak gereduceerd'.  
Ons is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. De berekening daarvan ontbreekt en daarmee 
is deze 'aanname' niet onderbouwd. Dit zouden wij dan ook alsnog willen zien. 
 
Schoorstenen: (blz.15). 
De zinsnede: 
'Voor de nieuw te plaatsen schoorsteen van oven 25 is aangenomen dat deze een maximaal 
bronvermogen van 90 dB(A) zal hebben. Indien nodig zal een geluiddemper worden geplaatst 
om hieraan te voldoen'.  
Er is onduidelijkheid over de hoogte van de te bouwen schoorsteen. 
● Kunt u aangegeven wat daarvoor is voorgeschreven? 
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● Kunt u de aanname van 90 db(A) onderbouwen? 
● Waarom wordt die geluiddemper niet direct voorgeschreven, zodat er wellicht geen 

verhoging op het meetpunt IP02 plaatsvindt? (Zie punt hieronder). 
  
Berekening geluidsoverdracht: (blz.16). 
In de procedure inzake het te bouwen transformatorstation Tennet aan de Zeestraat in 
Beverwijk werd door de zonebeheerder aangegeven dat met de inpassing daarvan de 
geluidsruimte in de zone voor de nacht op het meetpunt IP2 vol zit. 
Dit zou betekenen dat er geen geluidsruimte op dit meetpunt (voor de nacht) meer mogelijk 
is en dus niet vergund kan worden. Dit is echter met deze vergunning wel het geval. Met de 
uitbreiding zal er wederom een geluidsverhoging voor Wijk aan Zee gaan plaatsvinden. Dit is 
voor ons gezien de reeds maximale opgevulde geluidsruimte voor eventuele bouw dan ook 
onacceptabel. 
Dit dient onderbouwd te worden door de zonebeheerder OD NZKG, dan wel niet vergund 
worden. Er zijn maatregelen mogelijk, zoals een geluiddemper, zet deze dan ook in plaats 
van maar weer uitgaan van een aanname (zie bovenstaand). 
 
Berekening geluidsoverdracht: (blz. 16). 
In verband met speciale rekenregels, voortvloeiend uit overdrachts onderzoek in de 
zoneringen fasering volgens de Wet geluidhinder, is voor Tata Steel een afwijkend computer 
rekenmodel (IL-IJmond) gemaakt dat rekening houdt met de afwijkende overdrachtsregels. 
De meest opvallende daaruit is het gebruik van rechte geluidstralen, in plaats van gekromde 
geluidstralen. Dit rekenmodel is operationeel onder Geonoise 5.13.  
 
Dit model dateert uit 1983 en is gedateerd en wijkt af van het landelijke model. 
Wij hebben bij de vergunningverlening van het genoemde trafostation aangedrongen op 
doorlichten dan wel herziening van dit model al maakt dit geen deel uit van deze procedure. 
Wel wordt nu wederom extra geluid vergund gebaseerd op dit model en dit terwijl de 
ruimte, door uw eigen zonebeheerder vastgesteld, vol zit. 
Wij zouden dan ook bij deze onderbouwd willen zien dat dit model nog steeds correct is en 
bruikbaar. 
 
5 Luchtkwaliteit: (Blz. 19) 
NO2 en PM10 
Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd (R001-1268852KMS-V05-nnc-NL 
d.d. 17 december 2019, Bijlage II B8) waarin wordt gerapporteerd over de gevolgen van de 
nieuwe activiteiten op de luchtkwaliteit.  
Gesteld wordt dat dit voldoet aan en 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan verslechtering 
van de luchtkwaliteit. 
Dit levert voor de scenario's de volgende stofvrachten op: 
● Beoogde situatie bij 5,5 miljoen ton: 16.500 kilogram stof, waarvan 10.725 kilogram 

PM10;  
● Vergunde situatie bij 5,0 miljoen ton: 15.000 kilogram stof, waarvan 9.750 kilogram 

PM10. 
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Dit betekent een extra uitstoot van circa 1000 kg/jaar en gezien het GGD-rapportage 
Kennemerland van 16-05-2020 waaruit blijkt dat longkanker in Beverwijk 27% vaker 
voorkomt, een ongewenste verhoging. Verder heeft de Provincie Noord-Holland het Schone 
Luchten Akkoord getekend waarin is afgesproken de fijnstof uitstoot naar de WHO-norm te 
brengen in 2030. De PM10 is in de IJmond fors hoger en daarom is het tegen het beleid om 
deze verhoging van uitstoot toe te staan. 
 
Verder wordt voor de zeer zorgwekkende stoffen PM 2,5, Benzeen, So2, CO, Lood, Arseen, 
Cadmium en Benzo(a)pyreen, eveneens een verhoging verwacht. 
Hier heeft het rijk momenteel een onderzoek naar lopen om deze emissies van deze stoffen 
juist te verminderen bij Tata. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verhoging van deze stoffen 
wordt toegestaan. Daarbij wordt verwezen naar de cijfers van het Planbureau Leefomgeving 
(PLB) en door u opgevoerd dat de achtergrondconcentraties in Nederland bijzonder laag zou 
zijn en daardoor toetsing in de IJmond niet nodig zo zijn? 
 
Deze stoffen worden niet voor niets gemeten in het meetnet IJmond van uw eigen provincie 
en de onderbouwing van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarden en 
de cijfers daarover in de IJmond ontbreken. De cijfers van het PLB zijn immers niet 
representatief voor onze situatie. U heeft helemaal geen rekening gehouden met de 
uitkomsten van het RIVM onderzoek van 2019 waaruit is gebleken dat onder andere lood in 
voor kinderen schadelijke hoeveelheden is aangetroffen in Wijk aan Zee. Elke extra emissie 
van lood is ontoelaatbaar. 
 
Wij vinden het een gemiste kans dat u het in deze vergunning heeft nagelaten om te borgen 
dat de gezondheid van de inwoners van Wijk aan Zee (en de IJmond) niet verder 
verslechterd. Wij verwachten van u een antwoord waarom u tot deze keuze bent gekomen.  
 
Wij verzoeken hierbij onze bedenkingen in uw definitieve besluitvorming te betrekken. 
 
 
Hoogachtend, 

 

 
V. van Waardenburg A.W. van Lochem 
voorzitter secretaris 
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