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Wie waakt, wint 
 

 

Wijk aan Zee, 16 oktober 2020 

 

Geachte heer Olthof, 

Aanleiding voor dit schrijven is de zitting van de Rechtbank in Haarlem 15 oktober jl. waarin GS door 
ILT gedaagd werden voor twee zaken. De Dorpsraad was in één zaak partij. Ongeacht de uitkomst 
kwam in deze rechtszaken informatie op tafel met relevantie voor uw beleidsplan, maar ook voor 
directe opvolging van de zijde van de Provincie. 

Mede in de wetenschap dat uw beleidsplan inzake de toekomstige inkadering van Tata IJmuiden 
aanstaande is, vraagt de Dorpsraad Wijk aan Zee daarom uw aandacht voor het volgende. 

De zaak NOx uitstoot door de Windverhitters Hoogoven 7 

Zonder weerwoord werd in deze rechtszaak Tata´´het slechtste jongetje van de klas´´ van Europese 
staalbedrijven genoemd. De Provincie heeft, om dit verder te faciliteren, de uitstoot norm verhoogd 
tot ver boven de geldende normen(BBT 65). 

Ter zitting bleek dat het uitgangspunt van de Provincie bestaat uit volledige en kritiekloze acceptatie 
van de bestaande operationele gang van zaken die tot de overschrijding van de norm aanleiding 
geeft. Men beschouwt dit als een ´´bedrijfstechnisch gegeven”. Met dat zogenaamde ´feit´ als 
achtergrond accepteert de Provincie de stelling van Tata dat een milieutechnische investering om de 
uitstoot op te vangen en schoon te maken op economische gronden onmogelijk geëist kan worden.  

Echter, onbetwiste modelberekeningen van ILT (ILT hanteert het TATA rekenmodel) tonen aan dat ook 
met een gewijzigde operatie – met name een andere verbrandingsgas mix – ook de windverhitters 
van Hoogoven 7 wel degelijk binnen de norm kunnen produceren. Omdat de rest van Europa dit ook 
kan, zou het verbazen als dat hier niet zou kunnen. Maar hiertegen voert Tata, met de Provincie aan 
haar zijde, verweer. Een verweer dat er in essentie op neer komt dat de hiervoor vereiste 
operationele wijzigingen “te duur zijn”.  

Vervolgens zet Tata, en met haar de Provincie, dit “te duur” af tegen de naar hun mening 
verwaarloosbare milieuwinst. Men beredeneert dit langs twee lijnen. Ten eerste gaat men er vanuit 
dat het gas dat ten grondslag ligt aan de normoverschrijding dan elders in de productieketen 
verbrand zal worden met hetzelfde gevolg. Uiteraard is deze redenering niet houdbaar, want dit gas 
zal dan op een andere manier en al dan niet met een end-of-pipe milieutechnische oplossing elders 
verwerkt moeten worden. Ten tweede is men van mening dat ondanks deze voor dit bedrijf geldende 
norm, er toch wel voldoende ruimte is binnen de regionale norm voor NOx.  

Het aantal cirkelredeneringen in dit betoog is bijna niet meer te tellen. De belangrijkste is deze: 

Als Tata Steel zijn werkwijze moet aanpassen om binnen de norm te blijven vereist dit enorme 
investeringen en verhoogde operationele kosten. Dat wil Tata Steel niet doen. De Provincie neemt 
deze situatie als een gegeven. Vervolgens kijkt men naar de investering voor een end-of-pipe 
oplossing als een De-NOx.  De investering van ruim 22 euro per ton ijzer (lees: de capaciteit van 
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Hoogoven 7) vindt de Provincie op aangeven van Tata onredelijk hoog. 

Wat klopt er niet aan deze redenering? De juiste gang van zaken is dat het staalbedrijf  aan de  
geldende emissienormen moet voldoen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het is technisch mogelijk. 
Maar als Tata Steel aan de norm wil voldoen kost dat het bedrijf veel geld door aanpassingen in zijn 
operaties en inkoop van aardgas. Maar het is een van beide: of Tata voert dit uit en accepteert ook 
(naar eigen zeggen) het risico op procesverstoringen. Of het staalbedrijf investeert in een end-of-pipe 
milieu-installatie. Deze keuze is aan Tata. Maar GS zien een derde weg: het bedrijf hoeft helemaal niet 
aan de norm te voldoen en alle daaruit volgende kosten zijn voor de maatschappij in de vorm van 
milieu- en gezondheidsschade. Dit kan en mag niet waar zijn.   

En wat de kosten betreft. De Provincie zou -  in deze tijden van lage rente - met Tata kunnen 
meedenken over de financiering van de benodigde milieu-installatie. Met bijvoorbeeld een renteloze 
lening die over twintig of dertig jaar wordt afgeschreven wordt de investering bedrijfseconomisch een 
aantrekkelijk laag bedrag. Je praat dan over een kostprijsverhoging van hooguit een paar promille.    

De Dorpsraad roept u daarom ook op de vergunning voor Hoogoven 7 zo snel als mogelijk is aan te 
passen aan de Europese norm (BBT 65). Kosteneffectiviteit is in dit geval een onjuist en onacceptabel 
argument voor de vergunningverlener om het bedrijf een uitzonderingspositie te gunnen. Onze 
gezondheid en ons milieu (en dat van toekomstige generaties) zijn in het geding. Dat is onbetaalbaar.  

Het in deze tijden toestaan van ‘één meer dan mag’ getuigt bovendien van weinig urgentie om de 
samenleving te beschermen tegen luchtvervuiling die voorkomen had kunnen worden.  Wat heeft het 
enthousiast ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord door de Provincie Noord-Holland om het lijf 
als dit soort besluiten worden genomen door GS?    

 

De zaak NOx uitstoot van de Pelletfabriek 

De Rijksinspectie (ILT)  stelde beroep in tegen de vergunning voor de Pelletfabriek met de eis dat Tata 
een onderzoeksplicht voor onderzoek naar de stand der techniek op het beperken van NOx uitstoot 
bij pellet fabricage opgelegd moet worden. In 2019 heeft ook de Dorpsraad er bij uw voorganger  
meermalen aangedrongen op een onderzoeksverplichting voor Tata Steel inzake hoe de 
stikstofemissie terug te brengen. Tata Steel zegde in de tweede helft van 2019 toe zich te zullen 
informeren, en kreeg uiteindelijk van uw voorganger tot april 2020 om deze verkenning af te ronden.  

Het onderzoeksresultaat (een KE-onderzoek) ligt er en circuleert, naar wij vandaag in de rechtszaak 
vernamen. De Dorpsraad, als direct belanghebbende, vraagt u om toezending van het 
onderzoeksrapport. 

Nu het onderzoek, te elfder ure, er ligt is de ILT niet ontvankelijk in zijn eis dat dit onderzoek als plicht 
aan de vergunning gehecht moet worden. Dat neemt niet weg dat het in essentie natuurlijk niet ging 
om deze onderzoeksverplichting, maar om wat voor consequenties gehecht worden aan de 
uitkomsten van dit onderzoek.  

Het was ronduit pijnlijk dat de gedaagde, GS, niet voorafgaand aan de rechtszaak in overleg zijn 
getreden met het ILT om met de kennis van dit onderzoek samen te verkennen of en zo ja, hoe de 
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NOx uitstoot van de Pelletfabriek in IJmuiden kan worden gereduceerd. Nee, integendeel, met een 
slim juridisch betoog beargumenteerden GS dat nu het rapport er ligt, de grond onder de eis van ILT 
is weggeslagen. Leuk, maar zonde van de tijd voor alle betrokkenen.  

En het is nog erger dan dat. Uw vertegenwoordiger stelde dat het GS vrij staat met het 
onderzoeksrapport van Tata Steel te doen wat zij goed dunken. Daaruit klinkt geen enkele urgentie, 
noch het besef van de ernst van de zaak. Zoals de woordvoerder van de rijksinspectie in de rechtszaak 
stelde: NOx is een veel groter probleem dan Co2. 

Het woord is nu dus aan u, de winnaar van deze zaak. We weten dat stikstof schadelijk is voor mens 
en natuur. We wonen in een land dat – per ha - het meeste stikstof van heel Europa uitstoot. We 
kijken aan tegen een staalfabriek die nummer 1 stikstofproducent is van de industrie in ons land. 
Maar desalniettemin weigert deze staalfabriek een BREF  - waarover het zelf mee onderhandelt - uit 
te voeren omdat het teveel geld zou kosten.  

De Dorpsraad Wijk aan Zee roept u dringend op de vergunning voor de Pelletfabriek onmiddellijk aan 
te scherpen en de nabehandeling van rookgassen (SCR) of een andere vergelijkbare, moderne 
techniek verplicht te stellen. Verder vragen we u om duidelijke, scherpe toekomstbestendige 
milieukwaliteitsnormen in de nieuwe vergunning vast te leggen die verder gaan dan alleen het 
Maximaal Toelaatbare Risico. 

Afsluitend 

U heeft bij meerdere gelegenheden geventileerd dat u de vergunningen zult aanscherpen. U heeft 
hier twee concrete zaken waarin u per onmiddellijk – en ongeacht deze rechtszaken - daadwerkelijk 
kunt optreden. U bewijst daarmee de regio, de samenleving en ook Tata Steel een dienst. Want het 
bedrijf is alleen levensvatbaar op de lange termijn als het zijn schadelijke uitstoot drastisch reduceert. 
En dat gaat om veel meer dan CO2. 

Hopende van u te vernemen op korte termijn, 

Met vriendelijke groet, 

   

 

V. van Waardenburg    A.W. van Lochem 

voorzitter     secretaris 
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