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1 | 35 Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

Betreft: beoordeling inventarisatie ZZS  

 

Geachte directie, 

 

Op 21 mei 2021 hebben wij uw reactie ontvangen op onze waarschuwingsbrief 

van 24 maart 2021, waarin u wordt verzocht om de op 30 december 2020 

ingediende ZZS inventarisatie  van emissies naar de lucht aan te passen c.q. aan 

te vullen. In uw brief gaat u in op onze vragen/opmerkingen.  

 

Tevens heeft u de volgende (gewijzigde) documenten toegevoegd:  

 Resultaat ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20210519.pdf;  

 Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20210519.pdf.  

 

Op 10 september 2021 heeft u de inventarisatie nog aangevuld met het 

volgende document: 

 Verspreidingsberekeningen ZZS lucht Tata Steel, 20210903.pdf. 

 

Beoordeling informatie  

Wij hebben de door u verstrekte aanvullende informatie beoordeeld en hebben hierbij 

wederom advies gevraagd aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) met 

betrekking tot de aanvullingen op het onderdeel Lucht.  

De conclusie is dat de verstrekte gegevens voldoende zijn voor doorzending naar het 

RIVM. 

 

Onderdeel indirecte lozing 

http://www.odnzkg.nl/
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In het kader van de beoordeling van de ingediende gegevens over het onderdeel 

indirecte lozing hebben wij advies gevraagd en ontvangen van onze wettelijke adviseur, 

Hoogheemraadschap van Rijnland (HvR). 

 

Lozing hoge concentratie ZZS 

In onze waarschuwingsbrief, d.d. 24 maart 2021, met kenmerk: 101968041, gingen wij 

uit van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, vanwege het 

lozen van kwik bij de indirecte lozing van (hoogoven)gascondensaat via een rioolstelsel 

naar de RWZI van Velsen. Uit informatie van Tata Steel is vervolgens gebleken dat er op 

19 maart 2001 en op 18 april 2003 een WVO-vergunning2 is verleend (waarbij de 

eerdere  

vergunning is ingetrokken).  

Vervolgens is aan de hand van door Tata Steel verstrekte gegevens in het kader van de 

ZZS-inventarisatie geconstateerd, dat er hoge concentraties kwik, lood, nikkel en PAK’s 

in het geloosde afvalwater aanwezig was. Deze concentraties zijn niet vergund en 

onvergunbaar. Om die reden hebben wij op 14 juli 2021, met kenmerk: 10320305, een 

last onder dwangsom LOD opgelegd om de overtreding van artikel 2.3 van de Wabo, 

juncto voorschrift 1, derde lid, én artikel 2.3 van de Wabo, juncto voorschrift 3, vijfde 

lid, van de omgevingsvergunning, d.d. 18 april 2003, kenmerk: 2.02.0095., te 

beëindigen en herhaling van deze overtreding te voorkomen. Tata Steel is in bezwaar 

gegaan tegen deze last onder dwangsom. 

 

Desalniettemin heeft een toezichthouder namens ons op 17 augustus jl. geconstateerd, 

dat Tata Steel de lozing van hoogovengascondensaat heeft gestaakt. Verder heeft Tata 

Steel een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor het plaatsen en in 

gebruik nemen van drie IBC-containers die aangesloten zijn op de sifons voor de 

opvang van hoogovengascondensaat. Het betreft een aanvraag om de tijdelijke situatie 

van opslag van afvalwater in IBC’s alvorens afvoer naar een externe verwerker te 

reguleren. Deze vergunning hebben wij verleend bij ons besluit van 2 september 2021, 

met kenmerk: 10528903. 

 

Daarnaast heeft Tata Steel twee vergunningaanvragen ingediend voor een korte 

termijn oplossing, namelijk het tijdelijk opslaan van hoogovengascondensaat in IBC’s 

dan wel in 6 tanktrailers en uiteindelijk in ondergrondse tanks om de afvoerfrequentie 

te kunnen verlagen (voor de IBC’s is de vergunning afgegeven; voor de tanktrailers en 

                                                             

1 Per email verstuurd op 25 maart 2021. 

2 Gelet op het respectievelijk bij de Waterwet en de Wabo behorende overgangsrecht, wordt de WVO-vergunning uit 
2003 gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. 
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de ondergrondse tanks loopt de procedure nog). Tata Steel doet onderzoek naar de 

vereiste BBT-maatregel om voor de lange termijn (en de definitieve oplossing) het 

hoogovengascondensaat op eigen terrein te behandelen, voorafgaand aan het lozen op 

de riolering. In dit kader is een proefverzoek ingediend voor de behandeling van het 

afvalwater door de werkeenheid Waste Management. Gebleken is dat de finale 

oplossing nog niet is gevonden. Tata Steel doet dan ook nader onderzoek naar de 

vereiste BBT. Na het slagen van de proef en een positieve evaluatie hiervan, zal Tata 

Steel een aanvraag om een veranderingsvergunning kunnen indienen. De aanvragen 

worden door de OD NZKG getoetst aan de relevante BBT-documenten. 

 

Minimalisatieverplichting indirecte lozing 

In de als BBT-documenten aangewezen3 Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 

(ABM) en 

het Handboek Immissietoets 2016, is beschreven op welke wijze de indirecte lozing van 

(onder andere) zeer zorgwekkende stoffen moet worden beoordeeld en bestreden. Bij 

de behandeling van de genoemde aanvragen om een omgevingsvergunning zullen wij 

onder meer de invulling van de minimalisatieverplichting voor dit aspect beoordelen. 

 

Conclusie onderdeel indirecte lozing 

vergunning actualisatie nodig 

Naar aanleiding van onze beoordeling, die wij hiervoor kort hebben toegelicht, 

concluderen wij dat uw omgevingsvergunning geactualiseerd dient te worden op het 

aspect indirecte lozing.  

Onderdeel lucht 

In uw brief van 19 mei 2021 gaat u in op de vragen uit onze brief van 24 maart 2021. In 

de bijlage bij deze brief treft u onze reactie op uw antwoorden. 

 

De ontvangen documenten zijn aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit 

onze eerdere beoordeling en geven in voldoende mate een beeld van de reguliere 

emissies van ZZS naar de lucht en kunnen dienen als uitgangspunt voor het vaststellen 

van het door Tata Steel op te stellen vermijdings- en reductieprogramma.  

 

                                                             

3 In de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht: Nederlandse informatiedocumenten over BBT. 
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In navolging van de inventarisatie is er nader onderzoek c.q. uitwerking vereist van de 

omvang van de ZZS-emissies bij de volgende aspecten: 

 

1) Ongewone voorvallen:  

Gezien de grote hoeveelheid meldingen van ongewone voorvallen en/of afwijkende 

bedrijfsomstandigheden (> 1.000 per jaar), waarbij mogelijk emissies naar de lucht 

plaatsvinden, zijn wij van mening dat Tata Steel inzicht dient te geven in de omvang en 

samenstelling van ZZS emissies naar de lucht ten gevolge van ongewone voorvallen 

en/of afwijkende bedrijfsomstandigheden. Het gaat hierbij onder meer om de 

dakemissies van de Oxystaalfabriek en de Hoogovens. Onder punt 11 van de bijlage 

gaan wij hier verder op in. In de komende periode verwachten wij dat u aandacht 

besteedt aan mogelijke maatregelen om de ‘niet-reguliere’ ZZS emissies verder te 

reduceren door te beoordelen wat de oorzaken zijn van deze emissies en waar 

mogelijk maatregelen te nemen om die oorzaken weg te nemen. Ten overvloede 

wijzen wij op de verplichtingen na het plaatsvinden van een ongewoon voorval, die 

volgen uit artikel 17.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, namelijk het onmiddellijk 

treffen van maatregelen4 om herhaling of de gevolgen van het ongewoon voorval te 

voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel 

mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 

 

2) Kleine bronnen:   

U geeft in uw reactie van 19 mei 2021 aan dat Tata Steel bij het opstellen van het ZZS-

maatregelenplan (bijlage 2a info dec 2020) prioriteit geeft aan het reduceren van de 

bronnen met de hoogste ZZS-emissie. Met de emissiereductie van de 19 belangrijkste 

bronnen zijn zeer forse investeringen gemoeid. Door deze prioritering van 

bronnenaanpak zullen de ZZS-emissies naar aard en omvang en daarmee de bijdrage 

aan de concentratie van ZZS in de leefomgeving van het staalbedrijf, het snelst 

significant lager worden. Hiermee kan zo snel mogelijk het grootst mogelijke positief 

effect voor de leefomgeving worden bereikt. In onze optiek is na de implementatie van 

de genoemde maatregelen v.w.b. de hoge ZZS emissies, meer inzicht nodig in de 

bronnen met relatief kleine emissies van ZZS.  

 

  

                                                             

4 die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. 
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3) PAK’s (som):  

Wij hebben het RIVM om advies gevraagd m.b.t. de inhoudelijke toetsing van de som 

van 47 PAK’s, vanwege de onduidelijkheid over de manier waarop de PAK’s (som) moet 

worden getoetst. In dit kader is van belang dat een toetsingskader ontbreekt (voor veel 

individuele PAK’s zijn geen grens/MTR-waarden beschikbaar) en dat er voor de meeste individuele 

PAK’s geen meetnormen beschikbaar zijn, zodat het op dit moment aan de hand van 

de beschikbare gegevens niet mogelijk is om alsnog een grenswaarde vast te stellen. 

Dit probleem speelt landelijk ook bij andere bedrijven. Het RIVM erkent het probleem. 

We zullen ook het ministerie om een verduidelijking vragen. Uiteindelijk is meer inzicht 

nodig in de samenstelling van de verschillende individuele PAK’s bij Tata Steel. 

Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek vereist naar de vraag of Benzo-a-Pyreen 

(BaP) voor alle individuele PAK’s als gidsstof kan worden gehanteerd. In de bijlage 

onder punt 5 en 10 gaan wij hier verder op in. 

 

In het advies van 14 september 2021, gaat ILT in op de genoemde aspecten onder 1 en 

2. Het advies van het RIVM, d.d. 16 september 2021, onderschrijft hetgeen wij onder 3 

naar voren hebben gebracht. 

 

Overschrijding norm 

Naar aanleiding van de analyse is gebleken dat er geen sprake is van een overschrijding 

van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Er worden dan ook geen grenswaarden 

overschreden. Daarnaast is naar voren gekomen dat het Verwaarloosbaar Risico (VR) 

voor twee ZZS worden overschreden.  

 

Samengevat betreft het de volgende ZZS, zoals opgenomen in onderstaande tabel: 

  

CAS-nr  Chemische naam ZZS 

7440-41-7  Beryllium 

18540-29-9 Chroom(VI)  

 

Het beleidsstreven voor ZZS is het VR. Wij verwachten dan ook van u dat u zich inspant 

om voor de genoemde ZZS te voldoen aan het VR.  

 

Verder merken wij het volgende op: Ten gevolge van de productie van stopmassa in de 

hulpstoffenfabriek (HSF) werd de emissiegrenswaarde voor PAK’s overschreden. U 

heeft ons op 23 februari 2021 per brief geïnformeerd dat deze productie met ingang 
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van 29 januari 2021 is gestaakt en stopmassa voortaan wordt ingekocht. Hierdoor 

voldoet de emissie van PAK’s uit de HSF aan de daarvoor geldende norm. 

 

Daarnaast is op 1 februari 2021 een omgevingsvergunning afgegeven voor het in 

gebruik nemen van een afgasbehandelingsinstallatie voor het beperken van de 

emissies bij de gloeiovens. Na ingebruikname van deze installatie wordt naar 

verwachting ook hier voldaan aan de emissiegrenswaarden voor PAK’s. 

 

 

Nog geen MTR vastgesteld 

Voor een aantal door u gemelde stoffen is er geen MTR vastgesteld. Voor de volgende 

stoffen hebben wij het RIVM verzocht om een MTR af te leiden: 4-tert-

butylbenzoëzuur, 4-tert-butylfenol en 5-allyl1,3-benzodioxool.  

Daarnaast hebben wij het RIVM om advies gevraagd voor de beoordeling van de PAK 

(som) en diverse complexe mengsels waarvan een CAS-nummer beschikbaar is. 

 

CAS-nr  Chemische naam ZZS 

98-73-7 4-tert-butylbenzoëzuur 

98-54-4 4-tert-butylfenol 

94-59-7 5-allyl-1,3-benzodioxool 

90640-84-9  Creosootolie, Acenafteenfractie, Een Complexe Verzameling 

Koolwaterstoffen Verkregen Door De Destillatie Van Koolteer, Met Een 

Kooktraject Van Ongeveer 240°C Tot 280°C. Bestaat Voornamelijk Uit 

Acenafteen Naftaleen En Alkylnaftaleen. Wasolie 

 90640-86-1 Destillaten Die Worden Verkregen Uit De Gefractioneerde Destillatie 

Van Koolteer Uit Bitumineuze Kool Met Een Kooktraject Van 240°C Tot 

400°C. Voornamelijk Samengesteld Uit Tri- En Polynucleaire 

Koolwaterstoffen En Heterocyclische Verbindingen. Zware Anthraceen 

Olie, Destillaten (Koolteer), Zware Oliën 

92062-20-9 Cokes- en as-bevattende vaste residuen die worden afgescheiden bij 

destillatie en thermische behandeling van uit bitumineuze kool 

afkomstige hoge-temperatuur-teer in destillatie-installaties en 

opslagtanks. Bestaat voornamelijk uit koolstof en bevat een kleine 

hoeveelheid heteroverbindingen alsmede asbestanddelen. 

Steenkoolteer, vaste behanddelen teer, kool hoge temperatuur, 

destillatie- en opslagresiduen 

92062-34-5 De combinatie van afvalstoffen die wordt gevormd door de 

verkooksing van bitumineuze koolteerpek. Bestaat voornamelijk uit 
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koolstof. Steenkoolteer, vaste bestanddelen vaste afvalstoffen 

verkooksing van koolteerpek 

101794-75-6 Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Uit 

De Pyrolyse Van Gemengde Koolteerpek En Polyethyleen. 

Voornamelijk Samengesteld Uit Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen Overwegend C20 Tot En Met C28, Met Een 

Verwekingstraject Van 100°C Tot 220°C Volgens DIN 52025. Pyrolise 

Producten Aromatische Koolwaterstoffen C20-28-, Polycyclisch 

Afkomstig Uit De Pyrolyse Van Gemengde Koolteerpek En Polyethyleen 

101794-74-5 Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Uit 

De Pyrolyse Van Gemengde Koolteerpek Polyethyleen En 

Polypropyleen. Voornamelijk Samengesteld Uit Polycyclische 

Aromatische Koolwaterstoffen Overwegend C20 Tot En Met C28, Met 

Een Verwekingstraject Van 100°C Tot 220°C Volgens DIN 52025. 

Pyrolise Producten Aromatische Koolwaterstoffen C20-28-, 

Polycyclisch Afkomstig Uit De Pyrolyse Van Gemengde Koolteerpek 

Polyethyleen En Polypropyleen 

90669-58-2 Een Complexe Zwarte Vaste Stof Die Wordt Verkregen Door De 

Warmte-Behandeling Van Lage Temperatuur-Koolteerpek. Heeft Een 

Verwekingstraject Van Ongeveer 50°C Tot 140°C. Voornamelijk 

Samengesteld Uit Een Complex Mengsel Van Aromatische 

Verbindingen. Pek Residu, Geoxydeerd Pek Residu, Thermisch 

Behandeld Pek Koolteer, Lage Temperatuur, Met Warmte Behandeld 

65996-85-2 teerzuren, kool, ruw 

122384-78-5 Lagetemperatuurkoolteerolie, Alkalische 

100684-51-3 Steenkoolteer, Vaste Bestanddelen Vaste Stoffen Die Worden 

Gevormd Tvdens De Verkooksing Van Bitumineuze Kool Om Ruwe 

Bitumineuze Bij Hoge Temperatuur Verkregen Koolteer Te Vormen. 

Bestaat Voornamelijk Uit Cokes En Kooldeeltjes, In Hoge Mate 

Gearomatiseerde Verbindingen En Minerale Stoffen. Teer, Kool Hoge 

Temperatuur, Residuen 

 PAK Som 

 

Na het afleiden van de MTR door het RIVM zal er een afweging plaatsvinden of een 

maatwerkbesluit moet worden genomen. Hierover ontvangt u een apart bericht na 

vaststelling van de MTR waarde. 

 

Conclusie onderdeel lucht 

Naar aanleiding van onze beoordeling, die wij hiervoor kort hebben toegelicht, 

informeren wij u als volgt: Na het afleiden van de MTR-waarde voor diverse (p)ZZS 

door het RIVM, wordt opnieuw een immissietoets uitgevoerd, waarna de passende 
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vervolgactie wordt bepaald. Tata Steel heeft een inspanningsverplichting ten aanzien 

van het voldoen aan het VR (beryllium en chroom [VI]).  

 

Maatwerkbesluit(en) 

Uit de inventarisatie blijkt dat voor bepaalde luchtemissies de werkelijke uitstoot veel 

lager is dan de maximale emissiegrenswaarden die op grond van het Activiteitenbesluit 

van rechtswege gelden. Indien Tata Steel maximaal gebruik maakt van de maximale 

toegestane  emissiegrenswaarden, dan zou er voor bepaalde ZZS stoffen de MTR 

overschrijden en  boven een Europese grens/richtwaarde kunnen uitkomen. Voor uw 

inrichting zullen wij, waar wij dit nodig achten, maatwerkvoorschriften vaststellen 

o.b.v. het Activiteitenbesluit voor een aantal ZZS-emissies naar de lucht.  

 

Vervolg op inventarisatie ZZS 

 Uw omgevingsvergunning dient te worden geactualiseerd v.w.b. de lozing van 

hoogovengascondensaat; 

 U dient, in het kader van de minimalisatie van de ZZS-stoffen Beryllium en 

Chroom(VI), binnen drie maanden een plan van aanpak op te stellen en bij ons 

in te dienen; 

 U dient binnen twee maanden de verspreidingsberekeningen, van in ieder 

geval de grootste bronnen, te laten uitvoeren in een GIS-georiënteerd pakket.  

 

In de komende periode gaan wij in samenwerking met ILT, het RIVM en Tata Steel, de 

conclusies van de ZZS-inventarisatie verder uitwerken en actualiseren. 

 

Wij gaan graag met u het gesprek aan om te zien waar emissiegrenswaarden bij 

maatwerkbesluit kunnen worden aangescherpt (zie verder onder punt 16 van de 

bijlage). 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
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De heer E. Petit  

Programmamanager VTH Tata Steel 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom 

niet nodig. Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze 

  

https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze
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BIJLAGE 

 

Reactie op ingediende ZZS informatie Tata Steel IJmuiden  

In het hierna volgende geven wij eerst onze vragen c.q. opmerkingen weer, zoals die 

opgenomen zijn in de bijlage bij onze waarschuwingsbrief, d.d. 24 maart 2021. De 

bijlage bij de waarschuwingsbrief was ingedeeld in vragen c.q. opmerkingen (1 t/m 11) 

over het door Tata Steel ingediende Spoorboekje ZZS verplichtingen onder 

Activiteitenbesluit (Lucht). De overige vragen c.q. opmerkingen (12 t/m 19) hadden 

betrekking op de door Tata Steel ingediende Verspreidingsberekeningen ZZS (zeer 

zorgwekkende stoffen) bij Tata Steel door Erbrink stacks Consult Rapport 2020R013 

versie 20210903.pdf. Dezelfde nummering is in het hierna volgende gehanteerd. 

Vervolgens is de reactie van Tata Steel IJmuiden samengevat verwoord, gevolgd door 

onze conclusie. 

 

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 Tata Steel 

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  
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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.  

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. 

 

Onze conclusie 

In onze eerdergenoemde waarschuwingsbrief hebben wij Tata Steel tot 1 oktober 2021 

de gelegenheid gegeven om een nadere uitwerking te verstrekken van de invulling van 

de minimalisatieverplichting. Bij de beoordeling van de nog in te dienen stukken in dit 

kader zullen wij nagaan of er voldoende inzicht is gegeven in de wijze waarop de 

emissies van ZZS zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel, indien dat niet mogelijk 

is, tot een minimum beperkt (geminimaliseerd).  
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2. Regeneratieve Thermische Oxidator (RTO)  (pagina 9)  

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 Tata Steel 

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 

 

Onze conclusie 

De door u verstrekte nadere informatie beoordelen wij als voldoende. De vergunning 

voor het plaatsen en in gebruik nemen van de betreffende afgasbehandelingsinstallatie 

(RTO) hebben wij verleend op 1 februari 2021, met kenmerk: 9881533. 

 

3. Hoogovencokes als actieve kool (pagina 11) 

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 vangst-efficiency van hoogovencokes te vergelijken met 

commerciële actief kool soorten die bijvoorbeeld bij afvalverbranders wordt ingezet. 

 

Reactie Tata Steel 
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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. 

 

Onze conclusie 

Uit de door u aangeleverde gegevens aangaande het specifieke adsorptie-oppervlak 

blijkt dat de door u toegepaste ‘HerdOfenKoks’ van een vergelijkbare kwaliteit is als 

andere voor deze toepassing in de praktijk beschikbare actief kool soorten. Als 

voorbeeld onderbouwt u dit met een verwijzing naar het gebruik van HerdOfenKoks in 

het doekfilter van de Sinterfabriek waarbij een verwijderingsrendement voor PAK’s en 

PCDD/PCDF’s gerealiseerd wordt >99%. 

 

4. Beryllium (pagina 8) 

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  
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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 Tata Steel 

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, 

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. 

 

Onze conclusie 

In de door u aangeleverde informatie t.a.v. de monitoring van Beryllium in het 

grondstoffenpakket geeft u aan dat u Beryllium inmiddels heeft toegevoegd aan het 

standaard onderzoekspakket. Daarbij geeft u aan dat er nog wel enkele knelpunten 

liggen t.a.v. de beschikbaarheid van referentiematerialen. Wij verzoeken u ons in onze 

periodieke overleggen te informeren over dit onderwerp en de wijze waarop dit wordt 

opgelost. 

 

5. Clustering stofgroepen 
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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-site  

(https://rvs.rivm.nl/.): ‘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 stoffen 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-stoffen 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 Tata Steel 

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  
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2 - Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel, 20201230 is aangegeven welke  

componenten (naam + cas-nummer) onder een bepaald cluster vallen. Hierbij verwijst 

Tata Steel naar de voor de inventarisatie vermelde maximale concentraties per cluster 

ZZS in een tabel. 

 

Als voorbeelden noemt Tata Steel: 

• 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  
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individuele component in de inventarisatie opgenomen en als individuele component  

meegenomen in de verspreidingsberekeningen.  

Tevens verwijst Tata Steel naar 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. 

 

Tata geeft aan dat benzeen (cas-nummer 71-43-2) geen onderdeel uit van  

cluster 11 Benzol en als individuele component in de inventarisatie is opgenomen en 

meegenomen in de verspreidingsberekeningen. 

 

Onze conclusie 

In uw reactie heeft u een e.e.a. nader toegelicht. Hieruit blijkt onder andere dat in het 

cluster benzol de ZZS-stof benzeen helemaal niet voorkomt, maar dat het hier om 

andere ZZS-stoffen gaat. Uit uw verklaring blijkt dat er geen sprake is van een 

onderschatting van de geëmitteerde concentraties van individuele ZZS-stoffen, 

waaronder benzeen. U geeft ook aan dat bovengenoemde werkwijze voor clusters en 

benzo(a)pyreen is afgestemd met en goedgekeurd door onze Omgevingsdienst. Wij zijn 

er bij deze afstemming vanuit gegaan dat de immissie van PAK’s wordt getoetst aan de 

“gidsstof” benzo[a]pyreen (BaP) en dat wanneer wordt voldaan aan de Europese 

streefwaarde voor BaP, de totale “PAK som” ook voldoet. Hieraan voegen wij echter de 

nuance toe dat deze methodiek alleen zuiver functioneert wanneer het specifieke 

geëmitteerde PAK mengsel overeenkomt met de emissies uit cokes oven. Het is op dit 

moment onduidelijk in hoeverre de geëmitteerde PAK sommen bij de verschillende 

fabriekseenheden van Tata Steel afwijken van het PAK (som) referentiekader. Het is 

van belang dat de individuele PAK’s op hun onderliggende schadelijkheid worden 

beoordeeld en getoetst in “BaP equivalenten” aan de EU richtwaarde voor BaP. Wij 

verzoeken Tata Steel dan ook om aan de hand van de beschikbare informatie en 

mogelijkheden na te gaan of de geëmitteerde PAK sommen beter in kaart kunnen 

worden gebracht, zodat meer inzicht kan worden gegeven in de samenstelling van de 

verschillende individuele PAK’s bij 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.  



 

18 | 35  

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 Tata Steel 

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). 

 

Onze conclusie 

Wij zijn akkoord met de door u gegeven toelichting. Zie ook onze reactie onder punt 5.  

 

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 8760.  
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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 Tata Steel 

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. 

 

Onze conclusie 

In uw uitleg geeft u aan dat u als uitgangspunt voor de meeste bronnen een continue 

emissie heeft gehanteerd en voor de bronnen waarbij deze benadering niet is gebruikt, 

bent uitgegaan van de werkelijke draaiuren van de betreffende installaties. Dit voor 

ons nu voldoende duidelijk. 

 

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 
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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 Tata Steel 

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 

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 

ZZScomponenten 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. 

 

Onze conclusie 
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In uw reactie geeft u aan dat het in tegenstelling tot uw eerdere uitgangspunt hier toch 

gaat om ZZS. Op basis hiervan heeft u een gecorrigeerde versie van het bestand 

aangeleverd en de bijbehorende verspreidingsberekeningen met de aangepaste 

waarde uitgevoerd. Wij gaan hiermee akkoord.  

 

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.  

 

Advies: 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 Tata Steel 

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 

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  



 

22 | 35  

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 

“Monitoringsvoorschriften 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. 

 

Onze conclusie 

In uw reactie op onze vraag heeft u de door u gebruikte methodiek nader toegelicht. 

Wij gaan akkoord met de door u gegeven uitleg. 

 

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  
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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), 

pyrolyseprocesomstandigheden 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. 

 

Reactie Tata Steel 

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). 

 

Onze conclusie 
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In uw reactie op ons verzoek om nadere informatie heeft u aangegeven dat: 

a. De grondstof (teer) qua samenstelling nauwelijks aan verandering onderhevig 

is, omdat de grondstof (kolen) niet of nauwelijks van samenstelling 

veranderen. 

b. het proces al jaren hetzelfde is; 

c. de gaartijd en eindtemperatuur hierop nauwelijks invloed heeft. 

Ook hierbij geldt dat het van belang is dat de geëmitteerde PAK sommen beter in kaart 

worden gebracht, zie onze reactie onder 5. 

 

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 Tata Steel 

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). Dit geldt 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 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.  

 

Onze conclusie 
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Allereerst merken wij op dat de wettelijke systematiek uit gaat van al dan niet 

vergunde activiteiten,5 waarbij ofwel de algemene regels van het Activiteitenbesluit en 

de bijbehorende regeling van toepassing zijn ofwel de voorschriften uit de 

omgevingsvergunning(en) van de inrichting. De emissiegrenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit gelden voor de zogenoemde representatieve 

bedrijfsomstandigheden en zijn niet van toepassing op ongewone voorvallen.  

Vanwege de omvang van de door Tata Steel gemelde ongewone voorvallen als bedoeld 

in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer en afwijkende bedrijfsomstandigheden als 

bedoeld in voorschrift 0.1.86 van de omgevingsvergunning, met de bijbehorende 

mogelijke uitstoot van ZZS, hebben wij u verzocht om een overzicht van de 

vrijgekomen ZZS over de afgelopen 5 jaar met een inschatting van de vrijgekomen 

hoeveelheid bij ongewone voorvallen bij de inventarisatie ZZS. Het gaat dan ook niet 

om toekomstige ongewone voorvallen.  

Daarnaast hebben wij u verzocht om op basis van een analyse van ongewone 

voorvallen een inschatting te maken hoeveel ZZS jaarlijks extra uitgestoten worden.   

Voor de volledigheid merken wij op dat het hier onder meer gaat om de ZZS emissies 

die vrijkomen bij de dakemissies van o.a. de Oxystaalfabriek en de Hoogovens. 

 

In het kader van een nader onderzoek volgend op de ZZS-inventarisatie verwachten wij 

van u dat u meer inzicht geeft in de omvang en samenstelling van ZZS emissies naar de 

lucht ten gevolge van ongewone voorvallen en/of afwijkende bedrijfsomstandigheden. 

Mogelijke maatregelen om de ‘niet-reguliere’  ZZS emissies verder te reduceren dienen 

onderzocht te worden door te beoordelen wat de oorzaken zijn van deze emissies en 

waar mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden om die oorzaken weg te nemen.  

 

Verspreidingsberekeningen ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) bij Tata Steel door 

Erbrink stacks Consult Rapport 2020R013 versie 20210903.pdf 

 

                                                             

5 Zie in dit kader de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, d.d. 27 mei 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4342, 
rechtsoverweging 11.2. 

6 Voorschrift 0.1.8 (Maatregelen in afwijkende bedrijfssituaties) luidt als volgt: 
Afwijkende bedrijfssituaties dienen te worden gemeld overeenkomstig de standaardmilieumeldingenlijst. 

De melding welke bij gedeputeerde staten wordt gedaan indien er een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan 
dient plaats te vinden conform de methodiek van de standaardmilieumeldingenlijst. De standaardmilieumeldingenlijst 
moet één keer per twee jaar in overleg met gedeputeerde staten worden geëvalueerd en geactualiseerd. De aangepaste 
lijst moet voor het begin van het betreffende kalenderjaar door of vanwege vergunninghoudster worden ingediend bij 
gedeputeerde staten, die binnen twee maanden na indiening aan de inhoud van de lijst nadere eisen kunnen stellen, 
waaraan vergunninghoudster moet voldoen. 
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12. Algemeen 

Voor de verspreidingsberekeningen is naast de module voor gebouwsinvloeden 

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 Tata Steel 

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  
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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 

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). 

Daarnaast heeft Tata Steel een uitgebreide verklaring voor de verschillen toegevoegd, 

dat is opgesteld door de opsteller van de verspreidingsberekeningen (Erbrink Stacks 

Consults). 

 

Onze conclusie 

U heeft in uw reactie op onze vraag uitgebreid uitgelegd welke effecten de 

verschillende uitgangspunten hebben. De conclusie is dat beide methodes elkaar niet 

heel veel ontlopen zodat dit slechts een marginale invloed heeft op de ligging van de 

contourlijnen. Wij gaan akkoord met deze uitleg en de daaraan verbonden conclusie. 

 

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.  
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Reactie Tata Steel 

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.   

Onder ad 2) geeft Tata Steel een uitgebreide onderbouwing, waarna geconcludeerd 

wordt  dat de opname van zeewind in de verspreidingsmodellen niet tot een andere 

uitkomst zal leiden. 

 

Onze conclusie 
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In uw reactie refereert u aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken waarin dit 

fenomeen wordt onderzocht. U concludeert op basis hiervan dat het benoemde land-

zee-effect een zeer marginale invloed heeft op de resultaten en niet tot een andere 

ligging van de verschillende contourlijnen zal leiden. Wij gaan akkoord met deze uitleg 

en de daaraan verbonden conclusie. 

 

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 Tata Steel 

Alleen de bijdrage van de Tata Steel-bronnen is berekend, zie inventarisatie. Er is dus  

geen gebruik gemaakt van achtergrondconcentraties. 

 

Onze conclusie 

Wij gaan akkoord met deze uitleg. 

 

 

 

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.  

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: 
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‘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 Tata Steel 

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  
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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. 

 

Onze conclusie 

In uw reactie geeft u aan dat er een aantal situaties zijn waarvoor dit geldt. Hierbij 

noemt u met name de situaties waarin sprake is van  natuurlijke trek, een ventilator 

zonder ontwerpdebiet in combinatie met een dak- of halemissie door het ontbreken 

van en een situatie waarbij het gaat om verdringing van lucht tijdens het vullen van een 

silo. In al deze gevallen kan niet een-op-een een vracht berekend worden omdat er 

externe factoren zijn, zoals b.v. de heersende meteo. Dit klopt, maar dat neemt niet 

weg dat er een globale schatting gemaakt zou kunnen worden op basis van expert 

judgement. Aangezien het hier gaat om het inschatten van de maximale emissie 

verwachten wij dat het ontbreken van deze informatie nauwelijks van invloed zal zijn 

op de eindconclusie. Wij gaan daarom akkoord met de door u verstrekte nadere 

informatie. 

 

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. Uit de door u gemaakte inventarisatie blijkt dat er 

wel een  

hele grote marge is tussen de werkelijke emissie en de emissiegrenswaarde.  

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 Tata Steel  

Vooropgesteld moet worden dat de emissies van de bronnen die door de vergunning  
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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. 

 

Onze conclusie 

U geeft in uw reactie verschillende redenen voor de verschillen tussen de werkelijke 

emissie en de geldende emissiegrenswaarde voor de verschillende stofklassen binnen 

de stofcategorie ZZS (MVP1, MVP2 en ERS), als bedoeld in artikel 2.5 en de bijbehorende 
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tabel van het Activiteitenbesluit. Wij gaan graag met u het gesprek aan om te zien waar 

emissiegrenswaarden bij maatwerkbesluit kunnen worden aangescherpt. 

 

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 Tata Steel  

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. 

Zowel de stofgebonden als de gasvormige immissieconcentraties zijn gerapporteerd, 

Tata Steel gaat ervan uit dat een nieuwe berekening daarom niet nodig is. 

 

Onze conclusie 

In uw reactie geeft u aan dat de waarden van stofgebonden kwik en gasvormig kwik 

simpelweg bij elkaar kunnen worden opgeteld alvorens te toetsen. Hierin heeft u gelijk, 

maar hiermee wordt niet de exacte ligging van een contour duidelijk. Aangezien er 

geen sprake is van overschrijding van de MTR-waarde heeft het opnieuw berekenen 

van een nieuwe contour op dit moment geen toegevoegde waarde. 

 

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 er bij vuurvast sprake van 

een  
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andere ZZS-stof en zo ja, welke? Is het eerste het geval, dan dient u de berekeningen  

samen te voegen. 

 

Reactie Tata Steel  

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 EUCLP/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. 

 

Onze conclusie 

In uw reactie geeft u aan dat er geen meetresultaten bekend zijn, maar dat de 

aanwezigheid van 3 componenten uit cluster 9 Vuurvast niet op voorhand kan worden 

uitgesloten. Dit is de reden dat alleen een maximale concentratie (Activiteitenbesluit 
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milieubeheer) en waar mogelijk maximale vracht is aangegeven. Wij zijn akkoord met 

deze toelichting van de door u gehanteerde werkwijze. 

 

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 Tata Steel  

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 

construeren. Dit is geen GIS-georiënteerd pakket, zodat de coördinaten van bronnen  

niet zomaar ingeplot kunnen worden. 

 

Onze conclusie 

Uit uw reactie begrijpen wij dat dit praktisch niet uitvoerbaar is omdat er geen gebruik 

gemaakt is van een GIS georiënteerd plotpakket. Omdat wij het belangrijk vinden om 

inzicht te hebben in de ligging van de grootste bronnen, ook om dit naar de omgeving 

toe inzichtelijk te kunnen maken, verzoeken wij u om de verspreidingsberekeningen, 

van in ieder geval de grootste bronnen, te laten uitvoeren in een GIS-georiënteerd 

pakket.  

 


