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Geachte heer Olthof, 

 

In 2019 heeft uw voorganger samen met de Omgevingsdienst reeds aangekondigd de 

aan Tata Steel verleende omgevingsvergunningen voor de Kooksgasfabrieken, de Sin-

terfabriek, de Pelletfabriek, de Hoogovens en de Staalfabriek tegen het licht te willen 

houden. De vier rapporten die nu voorliggen inzake ‘Onderzoek vergunningen Tata 

Steel’ completeren het onderzoek in aansluiting op het reeds eerder gepubliceerde rap-

port over de Kooksgasfabrieken.  

 

Naast de taak van het bevoegd gezag op basis van wet- en regelgeving is het goed te 

zien dat de provincie in een tijd van vragen en zorgen in de omgeving haar Provinciaal 

politiek-bestuurlijke rol uiterst serieus neemt. Het doorlichten van de betreffende ver-

gunningen schept helderheid, wat in ons aller belang is.  

 

De rapporten vinden wij helder. Een nuttig overzicht waar we met z’n allen staan. Voor 

enkele zaken lopen reeds verbetertrajecten, zoals het aanvragen van een wijziging van 

de omgevingsvergunning voor de geplaatste doekfilters in de pelletfabriek en de NOx-

metingen in dezelfde fabriek.  

Voor het onderzoek naar de vergunningen van de Hoogovens en de Staalfabriek kun-

nen wij melden dat de omschreven punten deels reeds in behandeling zijn bij de Om-

gevingsdienst NZKG.  Zoals de deelbronnen bij de Staalfabriek waar reeds een ver-

gunningaanvraag voor loopt. Op alle genoemde onderdelen staan wij in ieder geval in 

nauw contact met de Omgevingsdienst NZKG, om gezamenlijk de zaken goed op orde 

te hebben en waar nodig te krijgen.  

 

Mede met de uitvoering van uw Programma Tata Steel en de Roadmap leefomgeving 

van Tata Steel zelf hebben wij er alle vertrouwen in dat door alle partijen hard wordt 

gewerkt aan duidelijkheid voor alle betrokkenen, in de provincie, in de directe omge-

ving en binnen Tata Steel, zodat de juiste balans tussen economie, gezondheid en hin-

der wordt hervonden. 
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Indien u naar aanleiding van deze brief reeds vragen heeft kunt u contact opnemen 

met Donald Voskuil op donald.voskuil@tatasteeleurope.com 

 

Namens Tata Steel in IJmuiden, 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Dr. Ir. Marco Workel  

Directeur Health Safety en Environment  


