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Geachte heer Petit, 
 
Wij ontvingen uw brief van 24 maart 2021 per e-mail van 25 maart 2021 (met 
bovengenoemd zaak- en documentnummer), waarin u ingaat op de door ons verstrekte 
informatie inzake de emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Voor wat betreft 
het specifieke onderdeel ‘lucht' verzoekt u ons binnen een termijn van acht weken na 
verzending van de brief te reageren op de in de bijlage van uw brief genoemde 
bevindingen. Door middel van deze brief voldoen wij aan dit verzoek.  
 
U stelt dat de door Tata Steel ingediende gegevens nog onvoldoende zijn.  
 
In de bijlage zijn de diverse bevindingen uit uw brief benoemd en voorzien van een 
reactie. Daaraan voorafgaand merken wij op dat Tata Steel uiteraard de toepasselijke 
wet- en regelgeving in acht neemt en van mening is dat met de ingediende rapportages 
wordt voldaan aan de wettelijke informatieverplichting. Deze informatieverplichting geldt 
volgens het Activiteitenbesluit (art. 2.3a lid 2 juncto 2.4 lid 3) uitsluitend voor de emissies 
naar de lucht die volledig worden gereguleerd door afdeling 2.3 ‘Lucht en geur’ van het 
Activiteitenbesluit. Voor de emissies waarop BBT-conclusies van toepassing en die dus 
worden gereguleerd in het kader van de omgevingsvergunning, geldt de 
informatieverplichting niet. Wij hebben onze rapportages evenwel niet beperkt tot de 
wettelijk geregelde verplichting, maar vrijwillig ook over de emissies die door de 
vergunning worden gereguleerd, dezelfde informatie aangeleverd als voor de emissies 
die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.   
 
Primaire focus op de grootste bronnen 
Op het terrein van Tata Steel IJmuiden bevinden zich veel reguliere 
luchtemissiebronnen. Deze bronnen zijn te onderscheiden in bronnen die respectievelijk 
veel en relatief weinig ZZS emitteren.  
 
Tata Steel IJmuiden heeft bij het opstellen van het voorgenomen ZZS-maatregelenplan 
ervoor gekozen om de emissie van de bronnen met de hoogste ZZS-emissie met 
prioriteit te reduceren en op dit moment niet te focussen op de kleine bronnen. Met de 
emissiereductie van deze 19 belangrijke bronnen zijn zeer forse investeringen gemoeid. 
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Hiermee kunnen we zo snel mogelijk het grootst mogelijke positief effect voor de 
leefomgeving bereiken.  
 
Door deze prioritering van bronnenaanpak zal de emissie van Tata Steel IJmuiden, en 
daarmee de bijdrage aan de concentratie van ZZS in de leefomgeving door ons 
staalbedrijf, het snelst significant lager worden. 
 
Ongewone voorvallen/niet reguliere emissies 
Tata Steel vindt de reductie van zowel de reguliere emissies als de niet-reguliere 
emissies (bij ongewone voorvallen) van belang. Alleen wordt de niet-reguliere uitstoot 
anders benaderd. 
 
De niet-reguliere emissies die optreden zijn niet in een model te vatten. De reden 
hiervoor is dat niet bekend is wanneer ze optreden en de werkelijke emissie op jaarbasis 
niet te bepalen is. Tata Steel wil de niet-reguliere emissies verder reduceren door te 
beoordelen wat de oorzaken zijn van deze emissies en waar mogelijk maatwerk te treffen 
om die oorzaken weg te nemen. In het voorgenomen maatregelenplan is hier ook 
invulling aan gegeven. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, maar zijn 
uiteraard tot een nadere toelichting en nader overleg bereid.   
 
 
Hoogachtend, 
Tata Steel IJmuiden BV 
 
 
 
Dr. Ir. M.F. Workel 
Director Health Safety Security & Environment 
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Brief ODNZKG 24 maart 2021  
 

Onderdeel lucht 
  
Minimalisatieverplichting Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) 
  
ODNZKG: 
In de huidige rapportage wordt aangegeven dat bij 17 emissiepunten van de in totaal 
213 bekende emissiepunten, maatregelen worden genomen om de uitstoot van ZZS te 
verminderen. De onderbouwing waarom alleen op deze punten maatregelen worden 
genomen ontbreekt. Tevens ontbreekt er een overzicht van de mogelijk toepasbare 
maatregelen ter reductie van ZZS. 
Om te voldoen aan de minimalisatieverplichting, dient u alle mogelijke maatregelen bij 
alle emissiepunten aantoonbaar en navolgbaar te beschouwen. In de rapportage dienen 
hierom bij alle emissiepunten alle toepasbare technieken voor de ZZS-reductie te 
worden beschouwd. Op basis van deze informatie kunt u een onderbouwde rapportage 
indienen voor de prioritering van de aanpak van de ZZS. 
  
Reactie TSIJ: 
Art. 2.4, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) bepaalt dat emissies 
van ZZS naar de lucht zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel, indien dat niet 
mogelijk is, tot een minimum worden beperkt. Deze minimalisatieplicht houdt meer 
concreet in, dat de drijver van een inrichting moeten nadenken over de vraag of een ZZS 
noodzakelijk is voor het proces (vermijding stof) en of er mogelijkheden zijn om de 
emissie van de stof te verminderen (vgl. NvT p. 150, Stb. 2015, 337). De 
minimalisatieverplichting is dus een onderzoekverplichting, maar geen zelfstandige 
norm waarop het bevoegd gezag kan handhaven indien het meent dat onvoldoende 
inspanningen zijn verricht om emissies van ZZS te voorkomen of tenminste te reduceren. 
Deze verplichting komt tot uitdrukking in het bepaalde in art. 2.4, derde lid, van het 
Abm, op grond waarvan degene die een inrichting drijft van waaruit emissies van zeer 
zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden, elke vijf jaar informatie aan het 
bevoegd gezag dient te overleggen over: 
  
a. de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden; 
  
b. de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet 

mogelijk is, te beperken. 
 
Uit de ZZS-inventarisatie is naar voren gekomen dat de emissies van ZZS van Tata Steel 
IJmuiden hoofdzakelijk bestaan uit Polycyclische Aromatische koolwaterstoffen 
(PAKsom) en zware metalen (As, Be, Cd, Hg, Ni en Pb). Van de totale emissie van zware 
metalen is het aandeel Pb 75-80%.  
 
Tata Steel heeft besloten om met het onderzoek naar maatregelen prioriteit te geven 
aan de reductie van PAKsom en zware metalen en dan in het bijzonder Pb van de grote 
bronnen omdat dit de grootste en het snelst een belangrijke milieuwinst oplevert. 
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Het gevolg van deze prioriteitsstelling is dat bij de belangrijke PAK-bronnen bij de 
Koudband (KB2), de hulpstoffenfabriek van de Hoogovens en Kooks- en Gasfabriek 2 
voorgenomen maatregelen zijn onderzocht en in voorbereiding zijn om uitgevoerd te 
worden. Bij de Sinterfabriek is een eerste onderzoek uitgevoerd en vervolgonderzoek 
wordt opgestart. 
 
Voor zware metalen blijkt dat de Fluorwassers van de Pelletfabriek de grootste 
emissiebron te zijn, met name Pb. Ook hier is vanwege de grote van de emissie besloten 
bij deze bron verregaande maatregelen te treffen. 
Naast de hier genoemde bronmaatregelen zijn in de gerapporteerde voorgenomen 
maatregelen andere bronnen genoemd waarbij ook een reductie wordt gerealiseerd van 
PAKsom en zware metalen. 
 
Op basis van een ruwe schatting betekent dit dat als alle voorgenomen maatregelen zijn 
uitgevoerd, de emissiereductie voor PAKsom  en zware metalen naar verwachting 
respectievelijk 30% en 55% zal bedragen. De emissie van benzo(a)pyreen (onderdeel 
PAKsom) en Pb dalen naar verwachting respectievelijk met ongeveer 25% en 65%.  
 
We merken nog op dat het hier gaat om 17 maatregelen met betrekking tot 19 bronnen. 
De benadering van Tata Steel is om de bronnen met de grootste vrachten van de 
stofklassen ERS, MVP1 en MVP2 als eerste aan te pakken om daarmee het grootste 
reductie effect te bereiken. Dit in tegenstelling tot de benadering om elk emissiepunt 
apart te analyseren.  
 

Voorts moet worden meegenomen dat de afgelopen 5 jaar vanuit arbeid hygiënisch 
oogpunt 131 CM (kankerverwekkende en mutagene) stoffen uit gebruik zijn genomen, 
wat ook een reductie tot gevolg heeft op de emissie naar de lucht van deze stoffen. 
Daarnaast heeft Tata Steel intern beleid om CM stoffen zoveel mogelijk uit te faseren.  
Dit is een lopend proces, met dus ook effect op luchtemissies.  
 

Met voornoemde maatregelen wordt door Tata Steel aan de minimalisatieverplichting 
voldaan. Voor zover nodig doen wij een beroep op art. 2.4, vierde lid, onder b, van het 
Activiteitenbesluit.   
   
ODNZKG: 
Bij de uitgevoerde verspreidingsberekeningen worden ongewone voorvallen normaal 
gesproken niet meegenomen omdat op basis van een eenmalig incident niet goed 
gemodelleerd kan worden op een jaargemiddelde emissie. Op jaarbasis komen er bij 
Tata Steel echter een groot aantal ongewone voorvallen voor, die effect kunnen hebben 
op de luchtkwaliteit. De uitstoot van ZZS vanwege de vele ongewone voorvallen belast 
de omgeving in aanzienlijke mate, zodat ook maatregelen ter voorkoming van 
ongewone voorvallen beschouwd moeten worden. In de rapportage dient u de 
ongewone voorvallen mee te nemen waarbij wordt beschouwd bij welke ongewone 
voorvallen (mogelijk) ZZS vrijkomen. Op deze manier kan nagegaan worden welke 
ongewone voorvallen meegenomen moeten worden in de minimalisatieverplichting van 
ZZS. 
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Reactie TSIJ: 
De emissies die vrijkomen bij ongewone voorvallen zijn volgens de systematiek van de 
milieuregelgeving m.b.t emissies niet vergund. De in het Abm opgenomen algemene 
regels, die dienen ter vervanging van vergunningvoorschriften, hebben hier daarom ook 
geen betrekking op, zoals onder meer volgt uit de koppeling die in het Abm is gelegd 
met het verwaarloosbare risico (VR). Ook wanneer de immissiewaarde voor een ZZS 
minder is geworden dan het VR kan immers – onbedoeld – een emissie door een 
ongewoon voorval optreden. En juist omdat een dergelijke emissie onbedoeld is, kan 
deze niet worden gereguleerd door middel van algemene regels. Die algemene regels 
hebben daar naar hun aard geen betrekking op. Dit geldt dus ook voor de 
minimalisatieverplichting van art. 2.4, tweede lid van het Abm en de informatieplicht 
van art. 2.4, derde lid, van het Abm. Het is praktisch ook niet mogelijk om op voorhand, 
d.w.z. zonder dat zich al een ongewoon voorval heeft voorgedaan, informatie te 
verstrekken over de emissie van ZZS als gevolg van ongewone voorvallen en over de 
mogelijkheden om die emissie te voorkomen of te beperken. Tot het verstrekken van 
dergelijke informatie verplicht art. 17.2, tweede lid, onder b, d en e van de Wet 
milieubeheer, met dien verstande dat deze verplichting pas aan de orde is als een 
ongewoon voorval zich eenmaal heeft voorgedaan. Dat valt te verklaren tegen de 
achtergrond dat een ongewoon voorval naar zijn aard onbedoeld is en de gevolgen 
hiervan, ook voor wat betreft de emissie van ZZS, daarom zeer uiteen kunnen lopen. Het 
is dan ook niet mogelijk, maar gezien het bepaalde in art. 17.2, tweede lid van de Wet 
milieubeheer ook niet noodzakelijk, om hierover op voorhand informatie aan te leveren, 
althans voordat een ongewoon voorval zich heeft voorgedaan. Elk voorval wordt 
separaat gemeld, er worden maatregelen genomen om de gevolgen van het voorval 
ongedaan te maken en maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. 
  
 
ODNZKG: 
De minimalisatieverplichting, als neergelegd in artikel 2.4, tweede lid Ab, behoort in het 
milieuzorgsysteem geborgd zijn. Eén van de uitgangspunten van milieuzorgsystemen is 
het streven naar een continue verbetering van de milieuprestaties. De huidige 
rapportages verwijzen echter niet naar een al lopend vermijdings- en 
reductieprogramma. Het rapport dient dan ook te worden aangevuld met de wijze 
waarop u op grond van het 
milieuzorgsysteem tot nu toe invulling heeft gegeven aan de minimalisatieverplichting 
van ZZS. 
  
Reactie TSIJ: 
Art. 2.4, zesde lid, onder a van het Abm bepaalt dat bij ministeriële regeling ten behoeve 
van de bescherming van het milieu regels gesteld worden over het opstellen van de 
programma’s voor het voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperken van 
emissies van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in het derde lid. In dit derde lid is de 
verplichting opgenomen om elke vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag over te 
leggen over: 
 
 a. de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden; 



Page 6 

 

6 

 

Sensitivity: general 

 b. de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet 
mogelijk is, te beperken. 
  
Uit art. 2.20, aanhef en onder a van de Activiteitenregeling volgt dat de vermijdings- en 
reductieprogramma’s van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, 
onder a, van het Abm, in ieder geval een overzicht van mogelijkheden en technieken ter 
voorkoming en ter beperking van de emissies bevatten.  
  
Uit een en ander volgt dat de reductieprogramma’s, waarin een overzicht van 
mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de emissies moet 
worden opgenomen, een uitvloeisel zijn van de informatieverplichting van art. 2.4, 
derde lid, van het Abm. Dit artikel is sinds 1 januari 2016 van kracht, zodat nu voor het 
eerst gevolg moest worden gegeven aan deze verplichting. Dit betekent dat nu ook voor 
het eerst een reductieprogramma moet worden opgesteld (wettelijke verplichting voor 
de emissie die volledig onder de algemene regels van afd. 2.3 van het Abm vallen). Het 
onderzoek dat op 30 december 2020 is ingediend, vormt hiervoor de basis, dat 
vanzelfsprekend verder zal worden uitgewerkt in het kader van de verdere uitvoering 
van de vijfjaarlijkse informatieverplichting. 
 
 
Beantwoording Bijlage van brief ODNZKG dd 24 maart 2021  
 
Spoorboekje ZZS verplichtingen onder Activiteitenbesluit (Lucht)  
 

1.  Minimalisatieverplichting ZZS  
De minimalisatieverplichting moet tenminste de MTR-waarde onderschrijden en eindigt 
bij het VR (Verwaarloosbaar risico).  
U geeft aan dat het beleid is dat onderschrijden van het MTR borgt dat het veilig is voor 
omwonenden. Het is echter niet zo dat het voldoen aan het MTR voor Tata aanleiding 
mag zijn om verder niets te doen. De minimalisatieverplichting stelt namelijk dat voor 
ZZS continu gestreefd moet worden naar een verdere verlaging van de emissies tot 
onder het VR-niveau (= MTR/100), zo mogelijk tot 0 bij vervanging van een ZZS-stof in 
een proces.  
U dient in het rapport naast de milieukwaliteitsnorm Maximaal Toelaatbaar Risico ook 
het streven naar het voldoen aan het Verwaarloosbaar Risico te benoemen.  
Verder dient u in de nog uit te voeren uitwerking van de maatregelen voor de 
minimalisatie van ZZS aan te geven hoe Tata dit niveau gaat realiseren.  
 
Reactie TSIJ:  
TSIJ zet zich vanzelfsprekend in om de emissie van ZZS waar mogelijk te voorkomen dan 
wel – indien volledig voorkomen van een emissie onverhoopt niet mogelijk is – in ieder 
geval zoveel mogelijk te reduceren. Uiteraard streeft TSIJ daarbij om de emissie tot 
onder het VR te brengen. Voor uw, wellicht en hopelijk niet zo bedoelde, suggestie dat 
Tata Steel een aanleiding zou zien om niets te doen, zien wij geen enkele aanleiding in 
onze rapportage. Wanneer de immissiewaarde voor een ZZS lager is geworden dan het 
VR, kan het bevoegd gezag worden verzocht om ontheffing van de onderzoekplicht te 
verlenen (vgl. art. 2.4, vierde lid, onder a van het Abm). Omgekeerd is het echter niet zo 
dat het VR een harde grens is waaraan in alle gevallen moet worden voldaan (NvT, p. 
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115, Stb. 2015, 337). Dit laat zich ten eerste verklaren tegen de achtergrond dat de in de 
leefomgeving heersende immissieconcentraties van ZZS worden bepaald door de 
bijdrage van alle mogelijke bronnen zoals scheepvaart, houtkachels, (lucht)verkeer, 
industrie waaronder TSIJ. TSIJ kan dus niet alleen bewerkstelligen dat emissies onder 
het VR worden gebracht.  
 
Verder is in dit kader van belang, dat bij het antwoord op de vraag of het voorkomen 
van de emissie van ZZS of, indien het geheel voorkomen daarvan niet mogelijk is, het 
reduceren daarvan, rekening moet worden gehouden met de kosten en baten van de 
maatregelen. Indien de kosten en baten uit balans (dreigen te) raken, kan de conclusie 
zijn dat het voorkomen dan wel reduceren van de emissie van ZZS niet reëel is. In die 
gevallen zal de emissie van ZZS dus ook niet onder het VR kunnen worden gebracht, 
hoewel dat uiteraard wel de voorkeur geniet. Bij het algemene streven om emissies van 
ZZS onder het VR te brengen is het dan ook correct om deze nuance aan te brengen, 
ondanks dat hier uiteraard zoveel mogelijk naar gestreefd wordt. In het verlengde 
hiervan kan niet in algemene zin worden aangegeven dat en hoe dit niveau wordt 
bereikt, nu dit niet bij alle geëmitteerde ZZS reëel is. 
 
 
2.  Regeneratieve Thermische Oxidator (RTO)  
Betreft: KB2, H2-ovens schermgas. Achter de actief kool filters is een elektrische RTO, 
naverbrander geschakeld. De niet-afgevangen koolwaterstoffen worden daarin 
verbrand bij 750 °C.  
Het is niet duidelijk of benzeen volledig wordt afgevangen door de AK-filters. Want voor 
zover dit niet gebeurt, wordt benzeen in een RTO pas afgebroken bij 1000 graden °C en 
dan schiet 750 °C tekort.  
U dient ons te informeren over de vraag of er door de AK-filters benzeen geëmitteerd 
wordt en zo ja welke maatregelen u gaat nemen om er voor te zorgen dat benzeen 
volledig in de naverbrander wordt vernietigd. 
 
Reactie TSIJ: 
Uit metingen bij de Vulgasontstoffing KGF1 blijkt dat benzeen met actief kool 
grotendeels wordt verwijderd (circa 80%) tot een concentratie van minder dan 1 
mg/Nm3. Benzeen (C6H6) wordt grotendeels in het actiefkool filter uitgehaald, en komt 
dus niet meer in de RTO. Dit geldt voor alle grotere koolwaterstoffen (C5 en hogere). Als 
er toch Benzeen in de RTO komt dan moet het setpoint van de RTO naar 850 °C om de 
ketens te breken en vervolgens te oxideren. Het klopt dat bij een hogere temperatuur 
de reactie sneller verloopt, of dat deze nodig is om de reactie opgang te brengen. Het 
breken van de benzeenring gebeurt inderdaad bij hogere temperatuur dus in dat geval 
is een temperatuur van min. 850 °C nodig, gaat sneller bij 1000 °C.  
 
Daarom is ervoor gekozen om grotere koolwaterstoffen af te vangen d.m.v. een actief-
koolfilter, en de kleinere koolwaterstoffen (C4 en lager) samen met waterstof na te 
verbranden in de RTO. 
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3.  Hoogovencokes als actieve kool 
De actief kool in de sinterfabriek is in de vorm van hoogovencokes. Dit is mogelijk niet 
van dezelfde kwaliteit als de gangbare adsorptie kool die bijvoorbeeld bij 
afvalverbranders wordt ingezet.  
U dient ons nadere informatie te leveren over dit type actief kool, zoals de porositeit 
(het specifieke adsorptie-oppervlak per gram kool). Het doel hiervan is om de 
vangstefficiency van hoogovencokes te vergelijken met commerciële actief kool soorten 
die bijvoorbeeld bij afvalverbranders wordt ingezet.  
 
Reactie TSIJ: 
Bij de doekfilterinstallatie rookgasreiniging van de Sinterfabriek wordt HerdOfenKoks 
toegepast, HOK Staub, met een deeltjesgrootte van circa 63 µm en een BET-oppervlak 
van circa 250 m2/g. Dit is een geactiveerd ligniet oftewel bruinkool, zoals is beschreven 
in het bij de OD ingediende rapport ‘Evaluatie proevenprogramma doekfilter 
rookgasreiniging’ (november 2015). Uit dit rapport blijkt dat het vangstrendement van 
dioxinen 99% bedraagt. De keuze voor HerdOfenKoks is gebaseerd op de ervaringen van 
Lühr, de leverancier van de doekfilterinstalltie Lühr, met HerdOfenKoks van de 
leverancier RWE Power. Uit hun informatie blijkt dat de meso- en macroporiën in 
HerdOfenKoks beter geschikt zijn voor het afvangen van de relatieve grote moleculen 
dioxinen en furanen dan actief kool. Zie bijlage 1.  
 
 
4.  Beryllium 
Beryllium is mede vanwege zijn zeer geringe atoomgewicht uitzonderlijk giftig. Het RIVM 
hanteert een zeer lage beleidsmatige grenswaarde van 0,02 microgram/m3. Op pagina 
7 schrijft u dat ijzererts verschillende ongewenste sporenelementen bevat in de 
categorie ZZS, waaronder Beryllium. Op pagina 8 schrijft u verder dat de 
sporenelementen geregeld worden gemonitord in de grondstoffen, behalve Beryllium. 
Juist dit extreem giftige ZZS zou je uit de circulaire economie van ijzer willen houden.  
Het is niet duidelijk waarom in de categorie ZZS uitgerekend het meest giftige 
sporenelement Beryllium niet wordt gemonitord in de grondstoffen. De ZZS-zware 
metalen waaronder Beryllium die door Tata worden geëmitteerd worden benoemd. In 
het rapport verspreidingsberekeningen wordt voor de zware metalen een percentage 
genoemd, dat gemiddeld in het grondstoffenpakket aanwezig is, echter niet voor 
Beryllium. Het is onduidelijk op basis van welke gegevens de emissie van Beryllium, die 
voor de verspreidingsberekeningen is gebruikt, is vastgesteld als hiervoor geen 
percentage in de grondstoffen bekend is. U dient ons aan te geven waarom Beryllium 
niet wordt gemonitord en waarom er voor Beryllium geen percentage in de 
grondstoffen is opgegeven. Tevens dient u hierbij aan te geven waarop de werkelijke 
vracht van Beryllium is gebaseerd.  
 
Reactie TSIJ: 
Tata Steel heeft het Analytisch Laboratorium opdracht gegeven om Be in grondstoffen 
te analyseren. Hiervoor is een onderzoek in gang gezet. Het analytisch instrument kan 
het element (Be) wel meten. Echter voor een betrouwbaar getal worden altijd 
controlemonsters meegenomen met bekende waarde, de zogenaamde gecertificeerde 
referentiematerialen. Dit betekent dat voor elke matrix (erts, olivijn, bentoniet, 
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dolomiet enz.) zo’n materiaal nodig is op een meetbaar niveau. Op deze wijze kan er een 
validatie plaatsvinden om te bepalen wat de detectielimiet is en wat de nauwkeurigheid 
en afronding van de waarde dient te worden. Tata Steel kan op moment van schrijven 
niet aangeven of dit daadwerkelijk mogelijk is, omdat daar onderzoek voor nodig is en 
omdat daarvoor referentiemateriaal verkrijgbaar moet zijn (dit laatste is nu niet het 
geval). 
 
Werkelijke vracht, zie inventarisatie. In de inventarisatie zijn de emissiebronnen 
opgenomen waar Be gemeten is. Met de hoeveelheden van deze bronnen zijn de 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd. 
 
 
5.  Clustering stofgroepen  
Voor een aantal stofgroepen zijn clusters gemaakt van aan elkaar gerelateerde stoffen. 
Deze zijn deels gebruikt als input voor de verspreidingsberekeningen op basis van de 
som van de in dat cluster opgenomen ZZS-en.  
Daarnaast zijn in de bijlage ook clusters benoemd van heel specifieke afvalfracties zoals 
“oliën” destillaten e.d. Hiervoor zijn door Tata ook zogenoemde contourplots gemaakt.  
Op basis van de samenstelling vallen deze clusters onder ZZS. Op de RIVM-site5: ‘Risico’s 
van stoffen’ is van een aantal van deze mengsels aangegeven onder welke 
randvoorwaarden deze mengsels als ZZS worden geclassificeerd. Hierbij worden vaak de 
individuele ZZS benoemd, zoals benzeen.  
U dient aan te geven of, en zo ja, hoe de vracht van de individuele stoffen uit deze 
mengsels is meegenomen in de verspreidingsberekening voor de individuele ZZS, zoals 
benzeen of benzo(a)pyreen. Als deze individuele stoffen niet zijn meegenomen, dan 
dient dit alsnog te gebeuren of dient u beargumenteerd aan te geven waarom dit 
achterwege is gelaten.  
Een cluster als Benzol veronderstelt de aanwezigheid van Benzeen en de fractie hiervan 
zou dan als bron van Benzeen moeten worden meegenomen in de 
verspreidingsberekening voor Benzeen. Door dit onderscheid niet te maken wordt de 
feitelijke emissie van een aantal ZZS onderschat, immers een deel is dan meegenomen 
in de berekening op basis van de individuele ZZS zelf en een ander deel is dan berekend 
als onderdeel van een mengsel in een andere berekening en contour. U dient deze 
constatering nader toe te lichten. 
 
Reactie TSIJ: 
Op het tabblad clusters van het spreadsheet Rapport 1 - Resultaat inventarisatie lucht 
Tata Steel 20201230.xlsx en in paragraaf 3 en Bijlage 1 Clusters met ZZS van het Rapport 
2 - Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230 is aangegeven welke 
componenten (naam + cas-nummer) onder een bepaald cluster vallen. Voor de 
inventarisatie is de maximale concentratie van een cluster gebaseerd op de concentratie 
die is vermeld in rij 2 van het tabblad clusters:  
 
 

1 PAK PAK som (som 46) Max conc / EGW = 0,05 

2 Dioxines dioxinen som (som 26) Max conc / EGW = 0,0000001  

3 PCBs PCB som (WHO) (som 18) Max conc / EGW = 0,0000001  
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4 Basisolies Basisolie som (som van 19) Max conc / EGW = 19 * 0,05  

5 Chloorbenzeen Chloorbenzeen som 1 (som van 2 Max conc / EGW = 2 * 0,1 

6 Trichloorbenzeen 
Trichloorbenzeen som (som van 
3) Max conc / EGW = 3 * 1 

7 Bezinksel Bezinksel som (som van 3) Max conc / EGW = 3 * 0,05  

8 Antraceenolie Antraceenolie som (som van 10) Max conc / EGW = 11 * 0,05 

9 Vuurvast Vuurvast som (som van 3) Max conc / EGW = 3 * 0,05  

10 Creosootolie Creosootolie som (som van 3) Max conc / EGW = 3 * 0,05  

11 Benzol Benzol som (som van 3) Max conc / EGW = 3 * 0,05  

12 Destillaten Destillaten som (som van 3) Max conc / EGW = 3 * 0,05  

13 Chloornaftaleen Destillaten som (som van 7) Max conc / EGW = 0,1  

 

 
Voorbeelden: 

• Voor cluster 1 PAK is de maximale concentratie 0,05 mg/Nm3 

• Voor cluster 4 Basisolies is de maximale concentratie 19 * 0,05 = 0,95 mg/Nm3 
(waarbij 0,05 mg/Nm3 de emissiegrenswaarde is uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer). 

 
De maximale vracht wordt berekend uit het product van de maximale concentratie en 
het vergund of ontwerpdebiet, zoals beschreven in paragraaf 8 van Rapport 2 - 
Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230. 
 
De werkelijke concentratie van een cluster is de som van de concentraties van alle 
gemeten individuele componenten die onderdeel uit maken van een cluster. Welke 
componenten dat zijn blijkt uit het selecteren van een cluster (filter in kolom C) van een 
bepaald emissiepunt (filter in kolom G) op de tabbladen de afzonderlijk werkeenheden 
(CPR t/m Open Bronnen) en het tabblad Tata Steel totaal in het spreadsheet Rapport 1 - 
Resultaat inventarisatie lucht Tata Steel 20201230.xlsx.  
 

Op het tabblad Tata Steel pivot (som) Stacks is alleen de som van de concentraties van 
gemeten individuele componenten die onderdeel uit maken van een cluster 
weergegeven (dus alleen PAK-som, dioxinen som, PCB-som, etc). De 
verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met sommaties van de maximale en 
werkelijke vrachten dus met PAK-som, dioxinen som, PCB-som, etc.  
 
Benzo(a)pyreen maakt onderdeel uit van het cluster PAK-som. Benzo(a)pyreen maakt 
onderdeel uit van de verspreidingsberekeningen van PAK-som. Echter, als uitzondering, 
zijn ook verspreidingsberekeningen uitgevoerd van de component benzo(a)pyreen. 
 
Bovengenoemde werkwijze voor clusters en benzo(a)pyreen is afgestemd met en 
goedgekeurd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zie bijlage 2. 
 
Benzeen (cas-nummer 71-43-2) maakt geen onderdeel uit van een cluster en is als 
individuele component in de inventarisatie opgenomen en als individuele component 
meegenomen in de verspreidingsberekeningen. 
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Op het tabblad clusters van het spreadsheet Rapport 1 - Resultaat inventarisatie lucht 
Tata Steel 20201230.xlsx en Bijlage 1 Clusters met ZZS van het Rapport 2 - Toelichting 
ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230 is aangegeven welke componenten (naam 
en cas-nummer) onderdeel uitmaken van cluster 11 Benzol: 
 

 
 
Zoals hierboven beschreven maakt benzeen (cas-nummer 71-43-2) geen onderdeel uit van 
cluster 11 Benzol en is als individuele component in de inventarisatie opgenomen en als 
individuele component meegenomen in de verspreidingsberekeningen. 

 
 
ZZS inventarisatie en de toelichting op ZZS-inventarisatie Lucht Tata Steel 
  
6.  Inhoud clusters  
Onder paragraaf 3 wordt een aantal clusters benoemd met daarbij het aantal ZZS dat in 
het cluster valt. Een aantal van deze clusters zijn scherp afgebakend, zoals de eerste 
cluster PAK, waarin 46 individuele PAK’s onderscheiden worden. Daarnaast zijn er ook 
enkele clusters benoemd waarbij dat minder duidelijk is. Dit is het geval bij basisolies, 
benzol, antraceenolie, creosootolie, bezinksel, destillaten, vuurvast.  
Voor de samenstelling wordt verwezen naar de bijlage, maar daaruit wordt niet altijd 
duidelijk welke componenten in het cluster nu maken dat het hier om ZZS gaat. Deels 
omdat de achterliggende tekst niet in de cellen past en wordt afgekapt.  
U dient voor de clusters waarbij dit mogelijk is de bepalende ZZS (stofgroep) in een 
kolom toe te voegen. Evenals in opmerking 5. dient u aan te geven of deze clusters alleen 
als clusters in de verspreidingsberekeningen zijn meegenomen of dat deze op basis van 
het percentage ZZS is meegenomen in de verspreidingsberekening van de afzonderlijke 
component.  
 
Reactie TSIJ: 
Zie het antwoord op vraag 5 voor uitleg welke componenten (naam + cas-nummer) 
onder een bepaald cluster vallen en hoe deze zijn meegenomen in de 
verspreidingsberekeningen. 
 
Enkele componentennamen zijn in de RIVM-lijst zijn zeer lang waardoor het niet 
overzichtelijk is om deze geheel zichtbaar te maken in het tabblad clusters in Rapport 1 
- Resultaat inventarisatie lucht Tata Steel 20201230.xlsx en Bijlage 1 Clusters met ZZS 
van het Rapport 2 - Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230. Door op 
het tabblad clusters op de naam van bijvoorbeeld een basisolie te klikken (cel L4) is de 
volledige naam zichtbaar. Verder is het cas-nummer in de kolom ernaast weergegeven 
(bij cel M4). 
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7.  Maximale vracht  
In paragraaf 8 Maximale vracht wordt aangegeven dat de emissie niet wordt 
meegenomen in de berekening als het aantal uren “aanzienlijk” lager is dan 8.760.  
U dient aan te geven welk criterium is gebruikt om uit te gaan van het werkelijk aantal 
uren danwel een emissie te beschouwen als continu emitterend?  
 
Reactie TSIJ: 
Bij Tata Steel zijn de meeste procesfabrieken vrijwel continu in bedrijf, waardoor de 
continue bedrijfsvoering in beginsel als uitgangspunt is gehanteerd. Voor die 
emissiepunten is gerekend met 8.760 uren per jaar.   
 
Voor emissiepunten waarbij de werkelijke vracht afkomstig is uit het emissie 
milieujaarverslag is gerekend met het aantal bedrijfsuren dat de procesfabriek in 2019 
in bedrijf is geweest. In dat geval is op de tabbladen Tata Steel pivot (som) Stack en Tata 
Steel totaal t/m Open bronnen van het spreadsheet Rapport 1 - Resultaat inventarisatie 
lucht Tata Steel 20201230.xlsx in kolom W voor de ZZS  emjv2019 aangegeven. 
 
Voor het emissiepunt CPR DVL2, naverbrander verfsectie (RTO) (emissiepunt DS21) is 
gerekend met 1240 bedrijfsuren per jaar. 
 
Voor het emissiepunt VL, incinerator (emissiepunt VS11) is gerekend met 1240 
bedrijfsuren per jaar. 
 
Voor de emissiepunten KBW KB2 H2-ovens Schermgas (emissiepunt LGL04) en KBW KB2 
HNX-ovens Schermgas (emissiepunt LGL03) is gerekend met 8400 bedrijfsuren per jaar. 
 
 
8.  Geen ZZS  
U stelt bij punt 16. Koolwaterstoffen: ‘Onderstaande componenten met respectievelijk 
CAS-nr 101794-75-6 en 101794-74-5 zijn geen ZZS,…’.  
Echter, in het RIVM-zoeksysteem zijn beide CAS-nummers onder voorwaarden wel 
aangemerkt als ZZS. (carcinogeen categorie 1 B = gelijkgesteld aan carcinogeen). Idem 
in de ECHA database en Reach. Het betreft het hier dus een voorwaardelijke indeling als 
ZZS.  
Indien u van mening bent dat het hier niet gaat om ZZS, dient u te onderbouwen waarom 
dat zo is. Indien het hier toch ZZS betreft dient uitgaand van de concentratie een 
maximale vracht te worden berekend en deze dient te worden meegenomen in de 
berekening.  
U dient aan te geven op basis van welke informatie u de mengsels met deze CAS-nr’s 
aanduidt als niet-ZZS.  
 
 
Reactie TSIJ: 
Uw opmerking is correct: de koolwaterstoffen met CAS-nr 101794-75-6 en 101794-74-5 
zijn ZZS. In de “Totale lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen”van RIVM is voor deze 2 ZZS 
onderstaande voetnoot opgenomen: De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn 
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niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen 
als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS-componenten bevatten, kan stofklasse 
gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet 
het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-
componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van 
niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. 
Conform punt 2 van Rapport 2 - Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230 
moeten de koolwaterstoffen met CAS-nr 101794-75-6 en 101794-74-5 in de stofklasse 
MVP1 voorwaarde ingedeeld worden met een emissiegrenswaarde en maximale 
concentratie van 0,05 mg/Nm3. Deze 2 ZZS worden geëmitteerd op de emissiepunten 
KBW HNX-ovens Schermgas (LGL03) en KBW H2-ovens Schermgas (LGL04). De volgende 
documenten zijn gecorrigeerd en bijgesloten: 

• Rapport 1 - Resultaat ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20210519 

• Rapport 2 - Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20210519 
 
De verspreidingsberekeningen van bovengenoemde 2 ZZS worden uitgevoerd waarna 
een update van Rapport 3 – Verspreidingsberekeningen ZZS lucht Tata Steel wordt 
ingediend. 
 
 
 
9.  Sommatie ZZS Grensmassastroom  
Op grond van het Activiteitenbesluit is op de categorie ZZS voor de grensmassastroom 
de sommatiebepaling van toepassing. De categorie ZZS bestaat uit drie klassen (ERS, 
MVP1 en MVP2). Hiervoor geldt een sommatiebepaling binnen de klasse en vervolgens 
een sommatiebepaling binnen de categorie ZZS.  
De sommatiebepaling is aan de orde op pagina 4 ten aanzien van de emissie uit silo’s. Er 
zijn namelijk meerdere silo’s. Een daarvan zit al op bijna 80% van de grensmassastroom 
(GMS). Bij de toetsing aan de GMS moet worden gesommeerd over alle aanwezige silo’s. 
Het is immers denkbaar om alle silo’s aan te sluiten op een gezamenlijk doekfilter. In het 
rapport Resultaat ZZS-inventarisatie zijn de silo-emissies niet terug te vinden. Ook 
bronnen die bij onderzoek kleiner blijken dan de GMS moeten vanwege de 
sommatiebepaling voor de volledigheid worden genoemd. 
 
De grensmassastroom wordt door de sommatiebepaling veel eerder overschreden dan 
per afzonderlijke bron. Dat heeft tot gevolg dat emissie reducerende maatregelen 
eerder aan de orde zijn voor de kleine bronnen. Dit is een aandachtspunt bij de bronnen-
inventarisatie om te voorkomen dat kleine bronnen buiten beschouwing worden 
gelaten.  
 
Reactie TSIJ: 
Aan de sommatiebepaling van art. 2.5, eerste lid van het Abm wordt voldaan, althans 
ook bij sommatie is de emissieconcentratie per puntbron niet hoger is dan de in tabel 
2.5 Abm opgenomen emissiegrenswaarde behorende bij de betreffende stofklasse 
(tenzij het derde of zevende lid van toepassing is). De vraag of aan de emissie-eisen, al 
dan niet na sommatie, kan worden voldaan, moet echter worden onderscheiden van de 
vraag of emissies van ZZS kunnen worden voorkomen dan wel in ieder geval zoveel 
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mogelijk kunnen worden beperkt, althans moet worden onderscheiden van de 
minimalisatieverplichting. 
 
Bij het bepalen van de monitoringsvoorschriften gebaseerd op de systematiek van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer Art. 2.8 heeft Tata Steel informatie ingediend waaruit 
blijkt dat de stofemissie van 59 silo’s/bunker en overstorten van transportbanden van 
de werkeenheden Enerngiebedrijf (ENB),  Grondstoffenlogistiek (GSL), Pelletfabriek 
(PEFA), Sinterfabriek (SIFA), Hoogovens (HOO), Dolomietsteenfabriek (DSF) en 
Oxystaalfabriek (OSF) zijn voorzien van een ontstoffingsinstallatie (doekfilter) waardoor 
per silo/bunker/overstort de verwachte stofemissie lager is dan de vrijstellingsgrens van 
100 kg/jaar. De massastroom voor stof in alle emissiepunten van de Sinterfabriek, 
Grondstoffenlogisitiek en Pelletfabriek is verwaarloosbaar klein, zie “Ontwerpbesluit 
monitoringsvoorschriften Sinterfabriek“ d.d. 9 januari 2020 en “Monitorings-
voorschriften Pelletfabriek en Grondstoffenlogistiek”, d.d. 2 juni 2020, beiden met 
zaaknummer 9242574 en documentnummer 14478578. Het gehalte ZZS in dit 
uitgestoten stof is dermate laag dat de werkelijke emissie van ZZS van deze bronnen 
eveneens als verwaarloosbaar kan worden verondersteld.  
 
 
 
10.  Correlatie benz(a)pyreen (pagina 5)  
U geeft aan in 2014 een minimalisatie-onderzoek uitgevoerd te hebben waarin u een 
relatie heeft vastgesteld tussen de concentratie van BaP en totaal PAK bij 
Kooksgasfabriek 1 en 2.  
Uitgaande van een productieproces als dat van Kooks vermoeden wij dat zo’n vaste 
verhouding tussen een aantal PAK’s te verwachten is. Echter, in een ander proces zou 
die verhouding wel eens heel anders kunnen liggen en is dan afhankelijk van de volgende 
drie variabelen:  
a. Welke PAK’s worden gevormd hangt vermoedelijk af van de gebruikte grondstof (teer) 
en  
b. van de gekozen procesomstandigheden van de pyrolyse waarbij de PAK’s worden 
gevormd.  
c. de mate waarin de PAK’s bij Tata vrijkomen hangt mogelijk af van de temperatuur 
waarbij het pyrolysemengsel wordt ingezet. Want bij uiteenlopende kookpunten van 
afzonderlijke PAK’s ontstaat net als bij destillatie een verschillende onderlinge 
verhouding van uitdamping naar de lucht.  
U dient na te gaan in hoeverre de aard is vastgesteld van de teer (grondstof), pyrolyse-
procesomstandigheden en temperatuur waarbij het mengsel wordt ingezet. Vraag 
hierbij of dit wel helder is vastgelegd?  
Tevens dient u aan te geven of deze toen vastgestelde relatie tussen BaP en totaal PAK 
nog steeds geldig is. In hoeverre kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de gaartijd van de 
Kooks en/of de KooksEindTemperatuur(KET) hierop van invloed zijn? Kunt u 
onderbouwen op basis waarvan u aanneemt dat deze relatie geldt voor alle bronnen 
van PAK bij Tata?  
U dient ons een kopie van het genoemde rapport te sturen.  
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Reactie TSIJ: 
Ad a. De bij de Kooks- en Gasfabrieken gebruikte grondstof is kolen, geen teer. De 
verwachte individuele PAK’s zijn opgenomen in de excel sheet met de inventarisatie 
onder tabblad KGF, en samengevat in het cluster PAK (zie ook antwoord op vraag 5). 
Ad b en c. De procesomstandigheden bij de Kooks- en Gasfabrieken is verhitting van de 
kolen bij uitsluiting van zuurstof (droge pyrolyse). Dit verkooksen vindt plaats gedurende 
langere tijd (16 – 24 uur) bij temperaturen van circa 1000oC. Voor een uitvoerige 
beschrijving van de bedrijfsprocessen (verkooksen) wordt verwezen naar de Aanvraag 
Revisievergunning Deel 1.2 Grondstoffenbedrijf – Kooksfabrieken van 2004. 
 
De toen vastgestelde relatie is nog steeds geldig, er zijn geen wijzigingen in de 
bedrijfsvoering. Deze relatie is beschreven in het rapport “Onderzoek 
minimalisatieverplichting benzeen en B(a)P” dat i.h.k.v. voorschrift 1.2.21 van de 
revisievergunning is ingediend bij de OD pp 28 mei 2014. N.a.v. uw beoordeling is het 
verbeterde rapport op 23 april 2015 ingediend en is vervolgens door de OD goedgekeurd 
(brief met kenmerk 8323 d.d. 28 april 2015). 
 
 
11.  Niet reguliere emissies  
Uit een overzicht ongewone voorvallen blijkt dat er in 2020 sprake was van een groot 
aantal ongewone voorvallen. Een groot deel van deze voorvallen had effecten buiten de 
inrichtingsgrenzen. De uitstoot van lekkage of emissie van gevaarlijke stoffen op deze 
wijze kan per ongewoon voorval oplopen 20.000 m3. De ongewone voorvallen zijn 
echter wel van belang voor het minimaliseren van de ZZS-emissie in de omgeving. 
Daarom hoort een overzicht van de vrijgekomen ZZS over de afgelopen 5 jaar met 
inschatting van de vrijgekomen hoeveelheid bij ongewone voorvallen wel bij de 
inventarisatie ZZS.  
U dient op basis van een analyse van ongewone voorvallen een inschatting te maken 
hoeveel ZZS jaarlijks extra uitgestoten worden. 
 
Reactie TSIJ: 

De emissies die vrijkomen bij ongewone voorvallen zijn volgens de systematiek van de 
milieuregelgeving m.b.t emissies niet vergund. De in het Abm opgenomen algemene 
regels, die dienen ter vervanging van vergunningvoorschriften, hebben hier daarom ook 
geen betrekking op, zoals onder meer volgt uit de koppeling die in het Abm is gelegd 
met het verwaarloosbare risico (VR). Ook wanneer de immissiewaarde voor een ZZS 
minder is geworden dan het VR kan immers - onbedoeld - een emissie door een 
ongewoon voorval optreden. En juist omdat een dergelijke emissie onbedoeld is, kan 
deze niet worden gereguleerd door middel van algemene regels. Die algemene regels 
hebben daar naar hun aard geen betrekking op. Dit geldt dus ook voor de 
minimalisatieverplichting van art. 2.4, tweede lid van het Abm en de informatieplicht 
van art. 2.4, derde lid, van het Abm. Het is praktisch ook niet mogelijk om op voorhand, 
d.w.z. zonder dat zich al een ongewoon voorval heeft voorgedaan, informatie te 
verstrekken over de emissie van ZZS als gevolg van ongewone voorvallen en over de 
mogelijkheden om die emissie te voorkomen of te beperken. Tot het verstrekken van 
dergelijke informatie verplicht art. 17.2, tweede lid, onder b, d en e van de Wet 
milieubeheer, met dien verstande dat deze verplichting pas aan de orde is als een 
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ongewoon voorval zich eenmaal heeft voorgedaan. Dat valt te verklaren tegen de 
achtergrond dat een ongewoon voorval naar zijn aard onbedoeld is en de gevolgen 
hiervan, ook voor wat betreft de emissie van ZZS, daarom zeer uiteen kunnen lopen. Het 
is dan ook niet mogelijk, maar gezien het bepaalde in art. 17.2, tweede lid van de Wet 
milieubeheer, ook niet noodzakelijk, om hierover op voorhand informatie aan te 
leveren, althans voordat een ongewoon voorval zich heeft voorgedaan. 
 
 
Verspreidingsberekeningen ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) bij Tata Steel door 
Erbrink Stacks Consult Rapport 2020R013  
 
12.  Algemeen  
Voor de verspreidingsberekeningen is naast de module voor gebouwinvloeden gebruik 
gemaakt van de automatisch gegenereerde ruwheidslengte uit het model (preSRM). Uit 
de onlangs met hetzelfde model uitgevoerde verspreidingsberekeningen voor geur is 
gebleken dat met deze instelling van het model een hogere concentratie berekend werd 
dan in het verleden met het niet meer actuele model (Pluimplus), waarin geen 
mogelijkheid bestond om gebouwsinvloeden mee te nemen in de berekeningen.  
U dient aan te geven wat het effect is van deze invoer op het berekende resultaat en 
indien uit de eerste berekeningen blijkt dat er significante verschillen (berekende 
concentraties hoger zijn op de toetspunten) zijn, dan dienen de 
verspreidingsberekeningen uit te gaan van dezelfde modelinstellingen als voor geur zijn 
toegepast.  
 
Reactie TSIJ:  
De verspreidingsberekening zijn uitgevoerd met het modelleringsprogramma Geomilieu 
Stacks. Dit verspreidingsmodel is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM) en is 
voor luchtkwaliteitsberekeningen en geurberekeningen goedgekeurd door het 
ministerie van I&W. In dit model kunnen bepaalde keuzes gemaakt worden m.b.t. 
invoerparameters, zoals o.a. de ruwheidslengte en het wel of niet verdisconteren van 
gebouweninvloed. Voor de ruwheidslengte kan gebruik gemaakt worden van de PreSRM 
module (automatische ruwheidsbepaling van een rekengebied) of kan deze gebaseerd 
worden op een door de gebruiker gekozen onderzoeksgebied. De keuze voor de 
invoerparameters zijn weloverwogen gemaakt en door Tata Steel, voor zowel de 
verspreiding van ZZS als geur, in overleg met bevoegd gezag gemaakt. 
 
In overleg met de meetspecialisten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is 
afgesproken om de ZZS-verspreidingsberekening uit te voeren met de ruwheidslengte 
conform PreSRM  en mét gebouweninvloed. Voor de geurverspreidingsberekeningen is 
met diezelfde meetspecialisten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
afgesproken om met de verspreidingsberekening aan te sluiten bij de methodiek die, in 
overleg, in 2016 is afgesproken voor het indienen van de aanvraag op grond van artikel 
2.31 Wabo voor wijziging vergunningsvoorschrift 0.4.13.H lid B d.d. 8 december 2017.: 
met een vaste ruwheidslengte van 1 m voor de nabije omgeving van Tata Steel en een 
ruwheidslengte van 0,32 m (de PreSRM waarde) voor de grotere omgeving en in beide 
gevallen zonder gebouweninvloed. Het rekenen met een hoge ruwheid is namelijk een 
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alternatief voor rekenen met gebouwinvloed (zoals ook in de handreiking NNM is 
aangegeven). 
 
In overleg met de heer van der Meij, meetspecialist van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, is afgesproken om voor de ZZS benzeen en lood de resultaten 
van de verspreidingsberekening volgens de methodiek ZZS (met de ruwheidslengte 
conform PreSRM  en met gebouweninvloed) te vergelijken met die van de methodiek 
van geur (ruwheidslengte van 1 voor de nabije omgeving van Tata Steel en zonder 
gebouweninvloed).  
 
Verklaring verschillen door Erbrink Stacks Consults 
De benzeen- en loodberekeningen zijn herhaald, maar nu berekend op dezelfde wijze 
als bij geur. Dus: ruwheid 1 m (in plaats van 0,32 m) en geen gebouwinvloed, en nu wel 
met een (beperkte) warmte-emissie.  Deze drie issues hebben het volgende effect: 

1. ruwheid 1 m in plaats van 0,32 m: Een hoge ruwheid haalt de pluimen van hogere 
bronnen sneller naar de grond, en verdunt vervolgens ook sneller. Gevolg: dicht 
bij de bron hogere concentraties, verder weg: lagere concentraties.  

2. geen gebouwinvloed: Gebouwinvloed maakt dat de pluim ook naar beneden 
wordt getrokken, maar ook (afhankelijk van gebouwbreedte en hoogte) initieel 
extra wordt verdund. Hier zijn dus twee tegengestelde effecten van 
gebouwinvloed en dan kan het eindresultaat beide kanten opgaan. Voor hoge 
bronnen is het gebouweffect gering of afwezig.  

3. met warmte-emissie bij de Kooks- en Gasfabrieken: hierdoor is de pluimstijging 
sterker; gevolg: lagere concentraties. 

Bij hoge bronnen (veel hoger dan de gebouwen waar ze bij staan) domineren aspect 1 
en 3; voor lage bronnen spelen alle drie aspecten een rol. 
In het algemeen betekent dit dat de concentraties voor hoge bronnen lager zullen zijn 
door te rekenen zoals bij geur; voor lage bronnen op gebouwen zullen de concentraties 
hoger zijn, voor lage bronnen zonder gebouwen (bij Tata Steel zijn die er niet veel) zullen 
de concentraties weer iets lager zijn.  
Het hangt dus af van de verhouding tussen emissies uit hoge bronnen en emissies uit 
lage bronnen. Dat verschilt aanzienlijk van stof tot stof en ook of naar de werkelijke 
emissies of de maximale emissie wordt gekeken. Gemiddeld over de 19 
bewonerspunten is dit dan het beeld: 
  

werkelijk maximaal 

benzeen 130% 85% 

lood 73% 106% 

 
waarin is weergegeven de verhouding: concentraties berekend bij ZZS/berekend 
volgens geur. Gelet op de nauwkeurigheid van NNM (en dus STACKS) van 10 - 25% 
(Paarse Boekje pg 137) voor jaargemiddelden zijn dit geen heel grote verschillen.  
 
Naschrift: Bij de ZZS-berekeningen is bewust gerekend met gebouwinvloed en zonder de 
warmte emissies van de batterijen van de Kooks- en Gasfabrieken. Dat is gedaan om 
duidelijk te maken dat er niet gerekend wordt met irreële effecten. Niet rekenen met 
gebouwinvloed kan opgevat worden als een omissie en rekenen met warmte-emissie 
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doet de vraag rijzen: welke warmte is dan te rechtvaardigen, zodat geen warmte-emissie 
de meest conservatieve keus is. Ten aanzien van de gebouwinvloed is het goed op te 
merken dat de gebouwen bij Tata als omhullenden zijn opgevat. Dat terwijl de 
gebouwen soms allerlei (duidelijk niet-rechthoekige) vormen hebben. Door 
omhullenden te nemen is het gebouweffect relatief zwaar aangezet. Ten aanzien van de 
warmte-emissie merken we op dat pas later bij de geurberekeningen hier een reële 
inschatting van gemaakt is, omdat de warmte-emissie in de PluimPlus berekeningen van 
2016 wel werd toegepast, maar duidelijk te hoog waren. 
 
 
13.  Verspreidingsmodel  
Een relatief zwak onderdeel van verspreidingsberekeningen is de verspreiding in 
meteosituaties zonder duidelijke windrichting of variabele windrichting, waardoor de 
emissies in de buurt van de bron kunnen blijven hangen. Door de ligging aan zee kan ook 
het land-zee effect ontstaan. Hierbij drijft tijdens zonnige warme zomers bij zwakke 
oostelijke wind een pakket luchtverontreiniging eerst naar zee en komt later op de dag 
door het land-zee effect (als het land sterk wordt opgewarmd) later weer terug. 
Hierdoor kunnen lokaal verhoogde concentratie luchtverontreiniging ontstaan. Deze 
zijn van belang voor de blootstelling rond Tata, maar zitten mogelijk niet goed in het 
berekende jaargemiddelde.  
U dient na te gaan of voor het land-zee effect een correctie mogelijk is bij Erbrinkstacks.  
 
 
Reactie TSIJ: 
Twee aspecten zijn aan de orde:  

1. Situaties met lage windsnelheid worden niet goed in het model opgenomen  

2. Door de ligging aan zee kan ook het land-zee effect (recirculatie!) ontstaan.  

Ad 1)  
Het aantal uren met lage windsnelheid (0-1 m/s) bedraagt langs de kust 2 à 3 % (zie bv 
“Windklimaat van Nederland” van J Wieringa, tabellen bijlage A). In deze uren treden 
gemiddeld hogere concentraties op dan in uren met hogere windsnelheden. Deze uren 
zijn in de statistiek van de meteo voor het verspreidingsmodel niet weggelaten, maar 
zijn omgezet naar een windsnelheid van 1 m/s.  Hiervoor is indertijd bij het opzetten van 
het Nieuw Nationaal Model gemotiveerd voor gekozen. Voor jaargemiddelde 
concentraties maakt het nauwelijks uit of dan 1 m/s of een andere waarde wordt 
gebruikt. Wanneer wordt gekeken naar de mate van voorspellend vermogen van hoge 
concentraties door het NNM-model, dan kan uit het Paarse Boekje al afgeleid worden 
dat de hoge waarden (die juist bij lage windsnelheden optreden) ook behoorlijk goed 
voorspeld worden. In Tabel 8 (pp140, Paarse Boekje) zijn uurgemiddelde concentraties 
van een specifieke DSM-bron (Z-Limburg) berekend en gemeten. De hoge percentielen 
laten dan geen afwijkingen zien t.o.v. metingen terwijl het aantal uren met lage 
windsnelheden in Limburg aanzienlijk hoger is dan aan de kust. Kortom: de aanpak in 
NNM ten aanzien van lage windsnelheden leidt niet tot onderschatting van 
concentraties.  
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Ad 2)  
OD stelt dat de verspreidingsberekeningen 
rekening zouden moeten houden met de 
zeewindcondities. Uit literatuur is bekend 
(bijvoorbeeld Misra, 19801) dat dit kan 
leiden tot andere uitkomsten en hierbij 
wordt gewezen op zogenaamde 
recirculation flows. “Seabreeze recirculatie” 
staat in Nederland bekend als zeewind 
situatie: bij warm weer en aflandige wind 
keert de windrichting in de namiddag langs 
de kustlijn min of meer om, zodat de bovenwind aflandig is en de onderstroom 
aanlandig. In NNM en STACKS wordt hiermee geen rekening gehouden. De vraag is of 
dit tot andere uitkomsten zou leiden. 

Bij zeewind spelen veel factoren een rol en het is lastig een nauwkeurige inschatting van 
de frequentie en effect te geven. Duidelijk is echter wel dat de frequentie en het effect 
klein zijn. Dat wordt hier verder toegelicht.   
Om de frequentie van zeewind te vinden is in de literatuur gezocht naar 
aangrijpingspunten. Vier relevante referenties zijn hierbij behulpzaam:  
1. “The role of sound-waves in sea-breeze initiation, A.B.C. Tijm en A.J. van Delden, 

Quarterly Journal 1999, 125, pp. 1997-2018 
http://www.phys.uu.nl/~nvdelden/Tijm&vanDelden99.pdf   

2. Sea-breeze studies, Nederlandse samenvatting PhD van A.B.C. Tijm, 
http://www.knmi.nl/~tijm/samenvatting.html   

3. Zeewind langs de Hollandsche kust, J.M.Terpstra, KNMI WR 81-3  
http://www.knmi.nl/bibliotheek/knmipubWR/WR81-03.pdf   

4. Windklimaat van Nederland, J.Wieringa en P.J.Rijkoort, 1983, KNMI,  
http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/Windklimaat_van_Ne
derland.pdf  

 
Uit ref. 3 valt af te leiden dat de jaarlijkse frequentie van zeewind langs de Hollandse 
kust 17-20 bedraagt in de periode 1971-1976 (6 jaar). Uit ref. 1 en 2, 
(promotieonderzoek van Tijm), valt een frequentie van 26 keer per jaar in de jaren 1994-
1995 af te leiden. De frequentie heeft een behoorlijke jaarlijkse variatie vanwege de 
samenhang met achtergrond-lucht-circulatie (niet te sterke aflandige stroming) en de 
temperatuurcontrasten tussen zeewater en land, ’s middags landinwaarts2. Ref 4 meldt: 
Windvariaties in de loop van een etmaal boven land zijn dus maar zelden een gevolg van 
zeewindcirculaties, alleen aan de kust op zonnige voorjaarsdagen.  
 
Deze gegevens bieden voldoende houvast om een inschatting te maken van het effect 
van zeewind op de concentraties. Immers, omdat de data betrekking hebben op de west 
kust van Holland, kan gesteld worden dat zeewind-dagen in Nederland gemiddeld over 
10 jaar ruwweg 20 maal per jaar zal optreden.  
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 Navraag bij Tijm (KNMI) leert dat in deze situatie in Nederland niet zozeer recirculatie 
(met als gevolg cumulatie van luchtverontreiniging) optreedt, maar dat er steeds ook 
een noord- of zuid-component in de zeewind te vinden is. Dat betekent dat een 
rookpluim die wordt opgenomen in de zeewind weliswaar van richting zou kunnen 
veranderen (mits op de ‘juiste’ hoogte), maar niet 180 graden omkeert. Het zijn juist de 
situaties met ruwweg 180 graden winddraaiingen die zorgen voor cumulatie door 
recirculatie. Voorts wordt gemeld dat april-augustus de voorkeursmaanden voor 
zeewind zijn. Volgens de KNMI-inschatting treedt zeewind niet meer dan 1% van de tijd 
op3. En dan nog bij een niet te sterke aflandige wind, waarbij de sterkte van de aflandige 
wind, gekoppeld aan de sterkte van de opwarming boven land, bepaalt hoe ver de 
zeewind het land op zal komen. Als de aflandige wind relatief zwak is, kan de zeewind 
ver landinwaarts komen, en is er van recirculatie helemaal geen sprake. Is de aflandige 
wind sterk, dan is alleen vlak bij de kust sprake van zeewind. Al met al kan niet 
aannemelijk gemaakt worden dat zeewind een rol speelt bij (verhoogde) concentraties 
luchtverontreiniging. In het meetnet luchtverontreiniging (LML) zijn hiervoor evenmin 
aanwijzingen voor gevonden4. Dat is tevens de reden waarom het Ministerie VROM 
(tegenwoordig I&W) het niet nodig heeft gevonden dit aspect in de modellen op te 
nemen.  
 
De conclusie is dat opname van zeewind in de verspreidingsmodellen niet tot andere 
uitkomst zal leiden. 

1 Misra, P.K. Dispersion from tall stacks into a shore line environment. In Atmospheric 
Environment, Volume 14, Issue 4, 1980, Pages 397-400.  
2 Volgens de definitie van Tijm maakte hij gebruik van de criteria, dat van april t/m 
augustus de gemiddelde wind van Hoek van Holland en Valkenburg tussen 06 en 10 uur 
UTC aflandig en tussen 13 en 16 UTC aanlandig is en dat het temperatuurverschil tussen 
zeewater en maximumtemperatuur landinwaarts meer dan 5 graden bedraagt.  

3 20 dagen per jaar; 4 à 6 uur zeewind in de middag: 20/365 *(5/24) = 1%  

4 Mededeling J.A. van Jaarsveld, 2011  

 
 
14.  Invoergegevens  
Het is onduidelijk of bij de berekeningen gebruik is gemaakt van 
achtergrondconcentraties van ZZS of dat alleen de bijdrage van Tata is berekend. U dient 
dit nader toe te lichten en indien gebruik is gemaakt van achtergrondconcentraties aan 
te geven voor welke componenten dit is gebeurd.  
 
Reactie TSIJ: 

Alleen de bijdrage van de Tata Steel-bronnen is berekend, zie inventarisatie. Er is dus 
geen gebruik gemaakt van achtergrondconcentraties. 
 
15. Jaarvracht  
In de toelichting onder 3.3 is aangegeven dat in het geval er geen debiet bekend is de 
emissie op nul gesteld wordt. Dat is niet logisch, omdat dit leidt tot systematisch 
onderschatten van niet-gekwantificeerde emissiepunten.  
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U dient op basis van een expert judgement voor emissiepunten zonder vrachtgegevens 
hiervoor alsnog een schatting te maken en ons hiermee een indicatie te geven van de 
grootte van de onderschatting die hierdoor gemaakt wordt. Deze suggestie wordt ook 
ondersteund in het rapport ‘Toelichting ZZS-inventarisatie ..’ op pagina 2, namelijk:  
‘Indien de aanwezigheid van een component op een bepaald emissiepunt mogelijk 
wordt geacht, zal in overleg beoordeeld moeten worden of verder onderzoek nodig is 
om vast te stellen of die component daadwerkelijk wordt uitgestoten ‘. 
 
Reactie TSIJ: 
In de memo (Rapport 2 – Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel 20201230.doc) 
is onder punt 8  Maximale vracht het volgende beschreven:  “Als er geen gemeten debiet 
bekend is kan de maximale vracht (kolom M) niet berekend worden en is geen ingevuld”. 
 
Dit  betreft: 

• diffuse emissiepunten of combinaties van diffuse emissiepunten zonder 
ventilator waar natuurlijke trek het gasdebiet bepaalt (“ruimteventilatie”), veelal 
dak- of halemissies. Daar de natuurlijke trek wordt bepaald door de 
meteorologische omstandigheden is er geen ontwerpdebiet en kan bij 
afwezigheid van een gemeten debiet geen maximale vracht worden berekend.  

• diffuse emissiepunten of combinaties van diffuse emissiepunten met ventilator 
waarvan geen ontwerp debiet en/of gemeten debiet bekend is 
(“ruimteventilatie”), veelal dak- of halemissies, en hierdoor geen maximale 
vracht berekend kan worden. 

• verwaarloosbare verdringingsverliezen van silo’s die ontstaan in de korte tijd dat 
de silo wordt gevuld (puntemissies). In de meeste gevallen zijn deze silo’s 
voorzien van een ontstoffingsinstallatie. Van deze silo’s is geen 
ontluchtingsdebiet bekend. 

 
Onderstaande opmerking uit de memo:  
‘Indien de aanwezigheid van een component op een bepaald emissiepunt mogelijk wordt 
geacht, zal in overleg beoordeeld moeten worden of verder onderzoek nodig is om vast 
te stellen of die component daadwerkelijk wordt uitgestoten.‘ heeft betrekking op het in 
de toekomst meten van de werkelijke concentratie van een ZZS waarvan de 
aanwezigheid niet is aangetoond middels metingen maar op basis van beschikbare 
inzichten mogelijk wordt geacht. Deze opmerking heeft geen betrekking op de 
werkelijke vracht, om die te kunnen berekenen moet een werkelijke concentratie én 
een gemeten debiet bekend zijn. 
 
 
16.  Emissiegrenswaarde versus werkelijke emissie  
De (maximale) emissie is in principe leidend voor de rechtspositie van het bedrijf. De 
rapportage “Verspreidingsberekeningen Erbrinkstack” toont op basis van metingen en 
schattingen van Tata aan, dat de werkelijke emissie van ZZS veel lager is dan de 
vastgelegde emissiegrenswaarde. Dit is op zich logisch, want u dient te allen tijde aan 
uw vergunning te voldoen. Echter uit de door u gemaakte inventarisatie blijkt dat er wel 
een hele grote marge is tussen de werkelijke emissie en de emissiegrenswaarde.  
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U dient na te gaan waardoor dit grote verschil wordt veroorzaakt en ons hierover te 
informeren. Is dit verschil voor alle emissiebronnen even groot of wordt dit veroorzaakt 
door een deel van de bronnen, diffuus versus puntbron, gemeten versus geschatte 
emissie op basis van kengetallen?  
 
Reactie TSIJ: 

Vooropgesteld moet worden dat de emissies van de bronnen die door de vergunning 
worden gereguleerd, niet vallen onder de reikwijdte van de informatieverplichting. 
Desalniettemin zijn we bereid uw vraag te beantwoorden voor zowel de emissies van de 
bronnen die onder het Abm vallen als de bronnen die onder de vergunning vallen. De 
marge tussen werkelijke emissie en de emissiegrenswaarde (uit vergunning of art. 2.5 
Abm) is voor elk emissiepunt verschillend. De reden hiervan zijn heel divers, o.a.: 

• verschil in proces  

• verschil in productieniveau  

• verschil input van grondstoffen 

• fluctuatie in de samenstelling van de grondstoffen 

• verschil in reinigingsinstallatie 

• verschil in afgasdebiet 

• werkelijke emissie is gebaseerd op kengetal (literatuurwaarde) en niet op een 
meting 

• werkelijk emissie van open bronnen zijn berekeningen gebaseerd op een 
genormaliseerde berekening en een chemische analyse van de grondstoffen (en 
niet van het verwaaiend stof) 

• etc. 
 

Elk emissiepunt is uniek en wordt gekenmerkt door een unieke marge tussen werkelijke 
emissie en de emissiegrenswaarde. 
Een andere reden is dat in de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om de 
werkelijke emissies verder te reduceren.  
Opgemerkt dient te worden dat bepaalde diffuse puntbronnen niet zijn voorzien van 
een reinigingsinstallatie omdat hier sprake is van “ruimteventilatie”. In die gevallen is in 
de inventarisatie geen werkelijke emissie opgenomen. Verder zijn er diffuse 
puntbronnen waar een meting niet kan worden uitgevoerd. 
 
 
17.  Berekeningen kwik  
Bij de metalen is, zoals door u aangegeven, geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende verbindingen van deze metalen. Echter, bij de component kwik wordt door 
u wel onderscheid gemaakt tussen stofgebonden kwik en gasvormig kwik. Bij de 
beoordeling van de gegevens toetsen wij aan de som. Dat is in dit geval niet mogelijk. U 
dient daarom voor deze component een nieuwe berekening uit te voeren, uitgaande 
van de som van beide fracties.  
 
Reactie TSIJ: 

Toetsing is mogelijk door de stofgebonden en de gasvormige waarden (die beide 
afzonderlijk zijn berekend) bij elkaar op te tellen en de optelling te toetsen als som. 
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Zowel de stofgebonden als de gasvormige immissieconcentraties zijn gerapporteerd, 
Tata Steel gaat ervan uit dat een nieuwe berekening daarom niet nodig is. 
 
 
18.  Berekeningen aluminiumsilicaat  
Iets vergelijkbaars als kwik zou kunnen gelden voor aluminiumsilicaat en vuurvast. Gaat 
het hier in beide gevallen om de ZZS-stof aluminiumsilicaat of is erbij vuurvast sprake 
van een andere ZZS-stof en zo ja, welke? Is het eerste het geval, dan dient u de 
berekeningen samen te voegen.  
 
Reactie TSIJ: 
Bij de ZZS-inventarisatie is aangegeven bij welke emissiepunten van de werkeenheid OSF 
(Oxystaalfabriek 2) mogelijk een of meer componenten uit cluster 9 Vuurvast worden 
geëmitteerd. Dit cluster bevat onderstaande drie componenten uit de RIVM lijst die 
geen CAS nummer hebben: 

• aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels 

• vuurvaste keramische vezels, vezels voor speciale toepassingen, met 
uitzondering van minerale wol zoals gedefinieerd in bijlage VI van de EU-
CLP/GHS [synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een 
gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O plus K2O plus CaO plus MgO plus 
BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent] 

• zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels 
 
De aanwezigheid van bovenstaande 3 componenten uit cluster 9 Vuurvast is niet 
aangetoond middels metingen bij een of meerdere emissiepunten maar wordt niet op 
voorhand uitgesloten. Dit is de reden dat alleen een maximale concentratie 
(Activiteitenbesluit milieubeheer) en waar mogelijk maximale vracht is aangegeven.  
 
Bij de ZZS-inventarisatie is aangegeven bij welke emissiepunten van de werkeenheid 
KBW (Koudbandwalserij) de emissie van aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels 
mogelijk wordt geacht (heeft geen CAS nummer). De aanwezigheid van deze ZZS is niet 
aangetoond middels metingen bij een of meerdere emissiepunten. Dit is de reden dat 
alleen een maximale concentratie (Activiteitenbesluit milieubeheer) en maximale vracht 
is aangegeven.  
 
 
19.  Contourplots  
Op basis van de door u uitgevoerde verspreidingsberekeningen heeft u een groot aantal 
contourplots in de rapportage opgenomen. Deze geven in één oogopslag een goed beeld 
van de verspreiding van de ZZS over de omgeving. Om het inzicht te verbeteren, willen 
wij u verzoeken om in deze contourplots de ligging van de 3 tot 5 grootste bronnen aan 
te geven. 
 
Reactie TSIJ: 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen door Erbrink Stacks Consults is het niet 
mogelijk om in de contourplots apart bronnen toe te voegen. De contourplots zijn 
namelijk gemaakt met een uitgekiend plotpakket die de contourplots optimaal 
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construeren. Dit is geen GIS-georiënteerd pakket, zodat de coördinaten van bronnen 
niet zomaar ingeplot kunnen worden. 
 
 

Bijlage 1: Typische eigenschappen (richtwaarden) van HerdOfenKoks Staub (HOK)  
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Bijlage 2: Memo Opmerkingen n.a.v. ZZS-inventarisatie 
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