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Geachte heer Olthof, 
 
De leefomgeving in de IJmond is ongezond en de luchtkwaliteit moet verbeterd worden. 
 
Het doorlichten van de (belangrijkste) vergunningen op omissies als onderdeel van het 
verbeterproces is nuttig en noodzakelijk. Dit rapport over de kooksfabrieken is de eerste 
aanzet daartoe. De dorpsraad is positief over dit initiatief.  
 
Het rapport bevat alleen feiten die naar voren zijn gekomen maar geeft geen duiding aan de 
resultaten. Deze duiding zal door de OD NZKG en de Provincie nog moeten worden 
gegeven. Hierbij verzoeken wij u de volgende kanttekening / bedenkingen mee te nemen. 
 
Punt 1.3: start onderzoek Kooksfabrieken 1 & 2. 

Hierbij wordt gerefereerd aan een te bouwen HIsarna fabriek waardoor wellicht de 
kooksfabrieken overbodig zouden zijn naar de toekomst. 

Deze mogelijk te bouwen fabriek zou naast de bestaande Hoogovens een geplande 
productie kunnen leveren van 1 miljoen ton/j. Hiervoor is nog ruimte in de huidige Wet 
Milieubeheer (WM) Tata Steel. Dit betekent dus een extra (schonere) milieubelasting 
bovenop de huidige belasting. Dit is gezien het aangehaalde in de inleiding voor ons 
onacceptabel en zou alleen volkomen milieuneutraal kunnen plaatsvinden hetgeen 
onmogelijk is. Verder ontbreken concrete plannen en onderbouwing en het tijdspad en de 
financiën van Tata en de proeffabriek ligt stil. Het moge duidelijk zijn dat de kooksfabrieken 
gewoon blijven en nodig zijn voor HOO 6 & 7.  

De aanname in het rapport dat de kooksfabrieken overbodig zouden worden is niet 
realistisch en kan verwarring opleveren. Graag dit nuanceren en niet als uitgangspunt 
hanteren. 

Punt 2.2: Europese regelgeving Staalfabrieken (BREF IJzer en Staal). 

In de BBT's is sprake van een range. Met andere woorden is er een boven dan wel 
ondergrens vast te stellen door het bevoegd gezag. Bij de vergunningen van de beide 
kooksfabrieken dient dit alsnog duidelijk aangegeven te worden. 

Aanbeveling:                                                                                                                                                 
Bij het screenen van vergunningen in zijn algemeenheid dient de hoogte van de BBT range 
in de vergunningen aangegeven te worden.  
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Punt 2.3: Toets in het kader van Europese regelgeving Zwavelzuurfabrieken. 

Heel goed dat deze omissie is geconstateerd. Het is gezien de So2 (en andere) uitstoot van 
belang dat dit zo snel mogelijk wel vergund gaat worden. Het feit dat dit nooit het geval is 
geweest is wederom een voorbeeld van ernstig tekortschieten in de vergunningverlening en 
het toezicht en handhaving van de OD NZKG. Een slechte zaak en goed dat dit 
geconstateerd is en gerepareerd wordt. Wij benadrukken dat dit per omgaande moet 
gebeuren. 

Punt 2.5: NoX/ Stikstof. 

Het is zeer verontrustend te noemen dat is gebleken dat de uitstoot van Tata hoger is dan de 
vergunde concentratie. Dit is een landelijk een groot probleem en Tata is 'goed' voor een fors 
aandeel in Nederland. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Tata de in de vastgestelde WM 
grenzen overschrijdt en daarmee de wet overtreedt. Niet duidelijk is of dit in zijn 
algemeenheid geldt, dan wel voor dit rapport. Voor dit rapport dient deze overschrijding apart 
opgevoerd te worden. 

Aanbeveling: Per vergunning die onderzocht gaat worden; aangeven wat de overschrijdingen 
inzake NoX zijn. 

Noot: Het is in dit kader onbegrijpelijk dat de BBT 35 Pelletfabriek en BBT 65 windverhitter 
HOO 7 qua NoX ruimer vergund zijn door OD NZKG dan de BBT hiervoor toestaat. 

Wat betreft de door de het milieuplatform IJmuiden Noord ingediende zienswijze: wij 
ondersteunen de zienswijze. 

Wij verzoeken onze bedenkingen in uw (latere) besluitvorming te betrekken. 

Wij dringen erop aan ook de vergunningen van HIsarna te onderzoeken en door te lichten op 
omissies en ongewenste uitstoot.                                                                                                                             

 
 
Hoogachtend, 

   

 
V. van Waardenburg    A.W. van Lochem              
voorzitter     secretaris 
 
 
CC: OD NZKG: dhr. Erik Petit 
  Dhr. Rogier Baars 
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