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SAMENVATTING 
 

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft SPPS Consultants BV opdracht 

gegeven de kwaliteit van de vergunningen van Tata Steel, vestiging IJmuiden, te onderzoeken.  

Doel van het onderzoek is om te bepalen in welke mate de vergunningen op het gebied van 

luchtemissies en geurhinder voldoen aan de geldende normen, ook wat betreft 

handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en actualiteit ten opzichte van vigerende beleidskaders 

vanuit Nederland en de Europese Unie. Tevens is onderzocht of er hiaten zijn tussen de 

vergunde en de werkelijke situatie door het steekproefsgewijs analyseren van het interne 

kwaliteitssysteem van Tata Steel op het thema luchtemissies, mede in relatie tot inspectie en 

onderhoud. De bevindingen van dit onderzoek, bij de hoogovens 6 en 7, zijn in dit rapport 

weergegeven.  

Het onderzoek naar de vergunningen is uitgevoerd op basis van expert judgement. De 

resultaten zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van Tata Steel en aan betrokken VTH-

medewerkers van OD NZKG. Het onderzoek heeft geen betrekking op de kwaliteit van het door 

OD NZKG uitgevoerde toezicht, wel op de handhaafbaarheid van de vergunningvoorschriften.  

 

Analyse van de vergunningen 

De analyse van de vergunningen leidt tot de volgende conclusies, onderverdeeld in de volgende 

categorieën: 

A. Tekortkomingen: de geconstateerde situatie voldoet niet aan de wettelijke eisen die 

vanuit de Europese Unie of Nederland van toepassing zijn; 

B. Risico’s voor het bevoegd gezag en/of bedrijf, omdat er bijvoorbeeld een niet-

eenduidige normering is vastgelegd; 

C. Overige opmerkingen en observaties.  

 

A. Tekortkomingen 

 

A1. Deelbronnen niet volledig in beeld 

De werkwijze en installaties bij de hulpstoffenfabriek zijn niet meer geheel in 

overeenstemming met de aanvraag. De hierin genoemde bron EL 50 bestaat uit 

meerdere deelbronnen, die niet allemaal benoemd zijn. Tevens vinden er naast de  

(vergunde) stofemissies ook emissies van PAK’s plaats. Thans loopt er een onderzoek 

naar omvang van het gebruik en de bestrijdingsmogelijkheden van de emissies van 

deze stoffen. In BBT62 staat de eis voor gebruik van stampmassa als volgt beschreven: 
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“Gebruik van teervrije stampmassa”. BBT wordt derhalve toegepast, met uitzondering 

van geaccepteerde uitzonderingssituaties (calamiteiten).   

Ook is een aantal kleine emissiebronnen niet expliciet vergund, maar gebundeld in 

“kleine emissies”. Tata Steel heeft een aantal vergunningaanvragen in voorbereiding 

met betrekking tot deze bronnen. 

 

A.2 Werkwijze kolenmaallijn  

De werkwijze/installaties van de kolenmaallijn is niet geheel in overeenstemming met 

de aanvraag. Dit is gedeeltelijk aangevuld in een brief van de OD NKZG (kenmerk 

59649, 29 december 2017), waarin geconcludeerd werd dat de kolenmaallijn voldoet 

aan BBT 43. Er ontbreken echter in het overzicht nog enkele kleinere emissiepunten 

(ontlastfilter en stofzuiginstallatie). 

 

B. Risico’s 

 

B1. Emissies uit het dak van het ovenhuis 

De ovenhuisafzuigingen kunnen de stofemissies van het aftappunt niet altijd verwerken, 

waardoor zichtbare emissies uit het dak komen. Deze incidentele dak emissies zijn niet 

in een voorschrift aan een grenswaarde gebonden en zijn ook moeilijk handhaafbaar te 

normeren. Er worden door Tata Steel verbetermaatregelen voorbereid, waardoor deze 

emissies zullen verminderen, maar niet geheel worden voorkomen. Deze maatregelen 

kunnen bij een grote stilstand (onderhoud) worden gerealiseerd. Vooralsnog zijn alleen 

bij hoogoven 6 maatregelen ingepland. Bij hoogoven 7 is nog geen stilstand voorzien.  

 

B2. Grenswaarde SO2 emissies ovenhuisontstoffingen 

Er heerst bij Tata Steel nog onduidelijkheid over de te hanteren grenswaarde voor de 

SO2-emissie van de ovenhuisontstoffingen (vergunningwaarde of Activiteitenbesluit 

Milieubeheer). Hoogoven 7 voldoet niet aan de emissiegrenswaarde van het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het onderzoek van Tata Steel naar 

bestrijdingstechnieken en kosteneffectiviteit daarvan is nog niet afgerond. Deze 

informatie is nodig in het geval een verzoek om een maatwerkvoorschrift wordt 

ingediend.  

 

B3. Beheersen slakbehandelingsemissies 

”Beheersen dampen slakbehandelingsemissies: dampen condenseren” (BBT 69) is 

vastgelegd in de vergunning van hoogoven 7 en ook geïmplementeerd. De vastlegging 

in de vergunning staat bij hoogoven 6 nog ter discussie en is afhankelijk gesteld van de 

resultaten van het geuronderzoek. De maatregelen zijn derhalve niet uitgevoerd bij 

hoogoven 6.  
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C. Overige opmerkingen en observaties 

 

C1. Hogere NOx-waarde dan BBT  

Bij de implementatie van BBT 65 (emissiereductie van de windverhitters) is vanwege 

hoge kosten in verhouding tot de milieuvoordelen, voor NOx een hogere 

emissiegrenswaarde voorgeschreven dan de met BBT geassocieerde grenswaarde in de 

BREF (conform artikel 15 lid 4 van de EU Richtlijn Industriële Emissies mag gemotiveerd 

worden afgeweken). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tegen dit 

besluit beroep aangetekend. Het onderzoek naar verdere reductie van de NOx emissie 

door verlaging van het gehalte aan stikstofverbindingen in hoogovengas is op het 

moment van dit onderhavige onderzoek naar de vergunningen nog niet afgerond.  

 

C2. Ongebruikte of verwijderde installaties  

Er zijn installaties vergund die niet meer in gebruik of verwijderd zijn. De MASH/MOZ 

installatie wordt niet meer gebruikt. De olie-injectie is nog vergund, maar wordt al jaren 

niet meer gebruikt. Oliefractie uit CAB wordt nu ingezet in de kooksfabrieken (procedure 

2012-30517).  

 

C3. Toepassing correcte eenheid  

Het in de aanvraag opgenomen afzuigdebiet van de ovenhuisontstoffingen is onterecht 

vermeld als normaal kubieke meter (Nm3), dit moet bedrijfs kubieke meters (m3) zijn. 

Dit betekent overigens dat er sprake is van lagere emissies.  

 

C4. Toepassing BBT op ander onderdeel  

In de procedure waarbij getoetst is aan BBT 59 zijn installatie-onderdelen 

(bunkerhuisontstoffingen) beoordeeld die onder BBT 60 vallen. De conclusie blijft dat 

voor deze installaties aan BBT wordt voldaan. 

 

C5. Transparante en toegankelijke milieu informatie  

Er zijn na de revisievergunning veel veranderingsvergunningen verleend, waardoor het 

verkrijgen van overzicht in vergunde activiteiten en bijbehorende voorschriften lastig is. 

Dit geldt zowel voor de milieu informatie die openbaar beschikbaar is gesteld als voor de 

milieu informatie die beschikbaar is voor de direct betrokken partijen Tata Steel en OD 

NZKG.  
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C6. Globale beschrijvingen kunnen leiden tot onduidelijkheid 

Een (te) globale beschrijving van de processen en emissies in de aanvraag geeft soms 

onduidelijkheid over de vergunde situatie. De revisievergunning van 2007 kenmerkte 

zich als een vergunning op hoofdzaken, waarin in grote lijnen de processen zijn 

beschreven en genormeerd. Vooral voor de op dat moment als minder milieurelevant 

beoordeelde onderdelen kan dat in de praktijk tot onduidelijkheden leiden.  

 

C7. Onduidelijk vergunningregime 

Door de vele veranderingsvergunningen na de revisievergunning en de in werking 

treding van het Activiteitenbesluit Milieubeheer (ABM) is de vergunningssituatie en het 

toe te passen regime (vergunning, danwel ABM) soms onduidelijk.  

 

Onderzoek naar hiaten tussen vergunde en werkelijke situatie  

Het onderzoek naar hiaten tussen vergunde en werkelijke situatie is uitgevoerd op basis van 

een steekproefsgewijze kwalitatieve analyse van het kwaliteitssysteem door het voeren van 

gesprekken met de voor HSE (Health, safety and Environment) verantwoordelijke 

medewerkers, productiemedewerkers en directie. Het onderzoek is uitgevoerd door middel 

van inzage in de interne documenten en de rapportagesystemen van Tata Steel. Uit deze 

informatie is het volgende gebleken:  

1. De externe auditrapporten die Tata Steel door externe auditors laat uitvoeren 

gaan niet expliciet in op de mate van compliance van de vergunningen die door 

het bevoegde gezag zijn verstrekt.  

 

2. Binnen Tata Steel maakt men gebruik van het Milieu Aspecten Register (MAR). 

Bij de werkeenheid hoogovens worden de non-compliances geregistreerd en ook 

opgevolgd.  

 
Dit rapport bevat alleen de feiten die naar voren zijn gekomen en geeft geen duiding aan de 

resultaten. Deze duiding zal door de OD NZKG worden gegeven. 
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1  INLEIDING 
  

1.1 AANLEIDING 

Tata Steel, vestiging IJmuiden, is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Bewoners in de 

omgeving van het bedrijf zijn bezorgd over de luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de 

gezondheid. Bewoners en bewonersverenigingen hebben de indruk dat de milieuvergunningen 

die aan Tata Steel zijn verleend niet stringent genoeg zijn om te voldoen aan de normen die 

gelden voor een gezonde luchtkwaliteit en dat het toezicht op de naleving van de vergunningen 

niet op orde is. Het bevoegde gezag van Tata Steel, de provincie Noord-Holland, heeft mede op 

basis van deze vraag besloten een aantal onderzoeken te laten uitvoeren.  

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is de uitvoeringsdienst die in opdracht 

van onder andere de provincie Noord-Holland de vergunningen verleent en toezicht houdt op de 

bedrijven. In April 2019 heeft Tata Steel aan de OD NZKG gemeld dat de emissies van de 

sinterfabriek (sinterkoelers) niet in overeenstemming zijn met de vergunning. Daarop heeft de 

OD NZKG besloten de vigerende vergunningen van de relevante werkeenheden kritisch te laten 

beoordelen en deze te toetsen aan de werkelijke situatie. Op deze wijze komen eventuele hiaten 

tussen de vergunningvoorschriften en de werkelijke situatie boven water. Daarbij is de focus 

gelegd op de onderdelen luchtemissies en geurhinder.  

De OD NZKG heeft aan SPPS Consultants BV de opdracht gegeven de werkeenheden 

kooksfabrieken 1 en 2, hoogovens 6 en 7, sinterfabriek, pelletfabriek en de oxystaalfabriek te 

onderzoeken. Dit rapport heeft betrekking op de hoogovens 6 en 7.  

1.2 DOEL VAN DE OPDRACHT 

Doel is te bepalen in welke mate de vergunning van de betreffende werkeenheid ten aanzien 

van luchtemissies en geurhinder voldoet aan de geldende normen, ook wat betreft 

handhaafbaarheid en actualiteit ten opzichte van vigerende beleidskaders vanuit Nederland en 

de Europese Unie. Daarnaast geldt als doel om te bepalen of er hiaten zijn tussen de vergunde- 

en de werkelijke situatie.  

1.3 SCOPE VAN DE OPDRACHT 

In de opdracht is de volgende onderzoek scope vastgelegd: 

- Onderzoek van de vergunningen van de hoogovens 6 en 7 naar volledigheid, 

correctheid, handhaafbaarheid/naleefbaarheid en de relatie met de werkelijkheid; 

- Het onderzoek beperkt zich tot luchtemissies en geurhinder, aangezien de omgeving 

zich het meeste zorgen maakt over deze aspecten. Dat betekent niet dat andere 

aspecten (geluid, waterkwaliteit, veiligheid, et cetera) niet van belang zijn, maar door 
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de beperking op luchtemissies en geurhinder is het mogelijk geweest dit onderzoek in 

een relatief korte tijd uit te voeren;  

- De grenswaarden die passen bij technieken ter bestrijding van luchtemissies en 

geurhinder zijn vastgelegd in Best Available Techniques Reference Documents (BREF’s) 

die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Toepassing van deze BREF’s is binnen 

Europa verplicht voor alle leden van de EU en moet in beginsel binnen vier jaar in 

vergunningen zijn vastgelegd en binnen deze periode door het bedrijf zijn 

geïmplementeerd.  

Dit onderzoeksrapport beperkt zich tot deze scope. 

1.4 LEESWIJZER  

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet beschreven en op welke wijze de resultaten zijn 

vastgelegd. Hoofdstuk 3 gaat in op de constateringen die betrekking hebben op de 

vergunningensituatie vanuit de rol van OD NZKG. In hoofdstuk 4 is de relatie tussen de 

vergunningen en de werkelijke situatie beschreven vanuit de rol van Tata Steel.  
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2  ONDERZOEKSOPZET  

 

In overleg met de OD NZKG is voor het onderzoek naar de vergunningensituatie met betrekking 

tot luchtemissies en geurhinder de volgende onderzoeksopzet gekozen (geraadpleegde 

documenten zijn in de documentenlijst in bijlage 1 opgenomen):   

a. De vergunningaanvraag van Corus uit 2004 is in kaart gebracht voor de hoogovens 6 en 

7 en de relevante elementen uit de algemene aanvraag (DOAlg, zie documentlijst 

nummer 2004).  

• Alle voor luchtemissies relevante onderdelen uit de aanvraag zijn in een 

excel sheet opgenomen (Overzicht Vergunningen Tata – 2019-09-11); 

• daarbij is het gehele proces doorlopen van transport van de 

grondstoffenopslag naar het vullen van de mengers.  

b. Revisievergunning 2007 (zie documentlijst: 2007-00001, 16 januari 2007).  

• Alle voor luchtemissies relevante onderdelen van de revisievergunning en 

herstelvergunning 2008 (28 oktober 2008, kenmerk PNH 2008-39093) zijn 

in het genoemde overzicht opgenomen; 

• ook de nadien ingediende wijzigingsaanvragen en vergunningen voor de 

hoogovens 6 en 7 zijn betrokken in dit onderzoek. 

c. BBT analyse: In 2014 is de OD NKZG gestart met de toets en eventuele actualisatie van 

de vergunningen op basis van de in 2012 gepubliceerde BREF IJzer en Staal conform de 

Industrial Emission Directive (IED, 2010/75/EU). Alle bedrijven die onder deze BREF 

vallen zijn verplicht te voldoen aan de BBT conclusies uit de BREF. Het bevoegde gezag 

moet de BBT conclusies binnen vier jaar in de vergunningen opnemen en de met de BBT 

geassocieerde emissie- eisen moeten in deze periode door het bedrijf zijn 

geïmplementeerd.  

• Onderzocht is in hoeverre alle BBT-aanpassingen zijn doorgevoerd en of de 

vergunning op alle van toepassing zijnde BREF’s is getoetst. Voor de 

hoogovens zijn de BBT-eisen zoals beschreven onder hoofdstuk 9.5 van de 

BREF I&S van toepassing; 

• Met de direct betrokken vergunningverleners en toezichthouders zijn 

gesprekken gevoerd over deze BBT-analyse, de daaruit voortvloeiende 

activiteiten en of er in de praktijk problemen ontstaan wat betreft de 

handhaafbaarheid van de vergunningvoorschriften en/of BBT-aanpassingen; 

• De ambtshalve gewijzigde vergunningen naar aanleiding van de BBT-

aanpassingen zijn opgenomen in schema 1 (zie hoofdstuk 3.1).  
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d. De handhaafbaarheid van de vergunningvoorschriften is beoordeeld en besproken met 

de medewerkers van Tata Steel.  

e. Bezoeken aan de Afdeling Health, Safety and Environment (HSE) van Tata Steel en de 

SHEQ-manager van de hoogovens.  

Er is een bezoek aan Tata Steel gebracht met als doel om inzicht te krijgen in de relatie 

tussen de vergunde situatie en de werkelijke situatie. Daarbij is kwalitatief beoordeeld 

in hoeverre de compliance (het voldoen aan eisen die vanuit de overheid zijn gesteld) 

integraal onderdeel uitmaakt van het kwaliteitssysteem. Het uitvoeren van een fysieke 

inspectie maakt geen onderdeel uit van het onderzoek, aangezien dit reeds wordt 

gedaan door de toezichthouders van de OD NZKG. Het volledig uitvoeren van een 

fysieke inspectie geeft bovendien geen zicht op de (ongewone) voorvallen die over het 

algemeen voor de meeste overlast naar de omgeving zorgen.  

Daarbij is het volgende proces gevolgd:  

• Doorlopen van het processchema en het signaleren van hiaten tussen de 

werkelijke situatie en de vergunde situatie; 

• Bepalen in hoeverre non-compliances opgenomen zijn in externe- en interne 

audits en het Milieu Aspecten Registeren (MAR) van Tata Steel. De onderzoekers 

hebben inzicht gekregen in onder andere de interne- en externe audit’s, het 

MAR, diverse overige rapportages, etc.; 

• Er is een afsluitend videogesprek geweest met als doel om de feiten die de basis 

vormen van dit onderzoek te toetsen op juistheid en volledigheid (de lijst van 

deelnemende functionarissen is als bijlage 2 opgenomen).  

f. Rapportage.  
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3     CONCLUSIES VERGUNNINGEN HOOGOVENS 
 

 

In dit hoofdstuk zijn de voor emissies relevante processtappen doorlopen waarbij een controle is 

uitgevoerd op de aangevraagde emissies, de relatie met de vergunningen, een check van BBT 

en andere relevante aspecten (3.1). Vervolgens is de analyse uitgevoerd waarbij de 

tekortkomingen, risico’s en overige zaken zijn beschreven en verklaard (3.2). Ten slotte is een 

overzicht opgenomen van de van toepassing zijnde BBT-conclusies en in hoeverre de hoogovens 

aan deze eisen voldoet en of er een procedure nodig is geweest om aan BBT te voldoen (3.3).  

 

3.1 Proces hoogovens  

 

Het proces van de hoogovens bestaat uit een aantal stappen. Per stap is in een schema 

aangegeven welke emissies vrijkomen en is tevens een controle uitgevoerd met de database 

emissiegrenswaarden die door de OD NZKG wordt gebruikt.  

 

De emissiepunten (EL x) zijn in de onderstaande overzichten van de stop-en 

stampmassafabriek, kolenmaalgebouw, windverhitters, ovenhuis en verwerking van 

hoogovenslag (zoals schetsmatig aangegeven in de aanvraag) en gecheckt met het overzicht 

emissiepunten zoals door de OD NZKG wordt gebruikt (de groene tabellen).  

 

Processtap 1: Stop-en stampmassafabriek 

Processtap 2: Kolenmaalgebouw 

Processtap 3: Windverhitters 

Processtap 4: Ovenhuis 

Processtap 5: Verwerking hoogovenslak 

 

 

Processtap 1: Stop-en stampmassafabriek 

 

 EL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Stop- en stampmassa fabriek 

gr.2 
HU.01 
HU.22 

HU.50 
HU.51 
HU.55 
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Bron: Database emissiegrenswaarden 

De aanvraag en de vergunde situatie zijn niet geheel met elkaar in overeenstemming, 

aangezien er ook (kleine hoeveelheden) PAK’s vrijkomen en diverse “kleine emissies”.  

 

Processtap 2: Kolenmaalgebouw 

 

 EL.05 EL.11 

 EL.06 EL.12 

 EL.07 EL.13 

 

 

GR.20 

HU.01 

HU.02           HU.60 

HU.03 

 

HOO Aardgasbranders KMl1, KMl2 en KMl3 EL05 NOx 

HOO Aardgasbranders KMl1, KMl2 en KMl3 EL05 CH4 

HOO Aardgasbranders KMl1, KMl2 en KMl3 EL05 KWS  

HOO Aardgasbranders KMl1, KMl2 en KMl3 EL05 Stof 

HOO Doekfilter na cycloon KMl1 EL05.1/2/3 Stof 

HOO Doekfilter na cycloon KMl2 EL06.1/2/3 Stof 

HOO Doekfilter na cycloon KMl3 EL07.1/2/3 Stof 

HOO Ontlastfilters KMl1 EL11 Stof 

HOO Ontlastfilters KMl2 EL12 Stof 

HOO Ontlastfilters KMl3 EL13 Stof 

  Bron: Database emissiegrenswaarden HOO  

HOO 4 buitenbunkers EL50 Stof

HOO 4 dagbunkers EL50 Stof

HOO 4 dagbunkers EL50 Stof

HOO voorbunker EL50 Stof

HOO droogtrommel EL50 Stof

HOO mixers EL50 Stof

 
 
   Kolenmaalgebouw 
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De aanvraag en de vergunde situatie zijn niet met elkaar in overeenstemming voor wat betreft 

de emissies EL05, EL06 en EL07.  

 

Processtap 3: Windverhitters 

 

EL 15.6/7 

 

 

HU.01 

HU.02 

HU.04 HU.09 

HU.05 

HU.06 

 

HOO HO6 windverhitters aardgas EL15.6a CH4 

HOO HO6 windverhitters aardgas EL15.6a KWS  

HOO HO6 windverhitters VHO-gas EL15.6vho CH4 

HOO HO6 windverhitters VHO-gas EL15.6vho KWS  

HOO HO6 windverhitters VHO-gas EL15.6vho SO2 

HOO HO6 windverhitters VHO-gas EL15.6vho stof 

HOO HO7 windverhitters VHO-gas EL15.7vho CH4 

HOO HO7 windverhitters VHO-gas EL15.7vho KWS  

HOO HO7 windverhitters VHO-gas EL15.7vho SO2 

HOO HO7 windverhitters VHO-gas EL15.7vho stof 

  Bron: Database emissiegrenswaarden HOO  

De aanvraag en de vergunde situatie zijn met elkaar in overeenstemming.  

 

Processtap 4: Ovenhuis 

 

  EL30.6/7 EL31.6.7 

 

 

 

 

 
 
         Windverhitters 

 
                    ovenhuis PR.01 

PR.20 

PR.01 
PR.20 
HU.50 
HU.51 
HU.55 
HU 22 
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HOO HO6 ovenhuisafzuiging (doekfilter) EL30.6 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 
Vanadium, Zink 

HOO HO7 ovenhuisafzuiging (doekfilter) EL30.7 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 
Vanadium, Zink Arseen 

HOO HO6 ovenhuis (dakemissie met afz.) EL31.6m 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 
Vanadium, Zink Arseen 

HOO HO6 ovenhuis (dakemissie zonder afz.) EL31.6z 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 

Vanadium, Zink Arseen 

HOO HO7 ovenhuis (dakemissie met afz.) EL31.7m 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 

Vanadium, Zink Arseen 

HOO HO7 ovenhuis (dakemissie zonder afz.) EL31.7z 

Arseen, Beryllium Cadmium, CH4, Cr Cu, 

Hg(stof), KWS, Nikkel, Pb, SO2, stof, 

Vanadium, Zink Arseen 

Bron: Database emissiegrenswaarden HOO  

 

De aanvraag en de vergunde situatie zijn met elkaar in overeenstemming.  

 

Processtap 5: Verwerking hoogovenslak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR.20 hoogovenslak EL.35.6 granulatieschoorsteen HO 6 

HU.22.6 WRK-water EL.35.7 granulatieschoorsteen HO 7 

HU.24.7 brakwater EL.36.6  droge slakput HO 6 

      EL.36.7 droge slakput HO 7 

 

 

 
       verwerking hoogovenslak 

 EL.35 
 EL.36    EW.01   EB.01 

PR.20 
HU.22 
HU.24 

PR.21 
PR.22 
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HOO HO6, granulatieschoorsteen EL35.6 H2S 

HOO HO6, granulatieschoorsteen EL35.6 SO2 

HOO HO6, droge putten EL36.6 H2S 

HOO HO6, droge putten EL36.6 SO2 

HOO HO7, droge putten EL36.7 H2S 

HOO HO7, droge putten EL36.7 SO2 

Bron: Database emissiegrenswaarden HOO  

 

In de tabel is emissiepunt EL 35.7 niet opgenomen, omdat dit punt is opgeheven door het 

aanbrengen van de stoomcondensatie waardoor geen emissie meer naar de lucht plaatsvindt. 

 

3.2 Analyse 

  

De analyse van de vergunningen voor wat betreft lucht-en geuremissies leidt tot de volgende 

conclusies, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën: 

A. Tekortkomingen: het niet voldoen aan wettelijke eisen die vanuit de Europese Unie of 

Nederland van toepassing zijn; 

B. Risico’s voor het bevoegd gezag, omdat er bijvoorbeeld een niet-eenduidige normering 

is vastgelegd; 

C. Overige opmerkingen en observaties.  

 

A. Tekortkomingen 

 

A1. Deelbronnen niet volledig in beeld 

De werkwijze en installaties bij de hulpstoffenfabriek zijn niet meer geheel in 

overeenstemming met de aanvraag. De hierin genoemde bron EL 50 bestaat uit 

meerdere deelbronnen die niet allemaal benoemd zijn. Tevens vinden er naast de 

(vergunde) stofemissies ook emissies van PAK’s plaats. Thans loopt er een onderzoek 

naar omvang en van het gebruik en de bestrijdingsmogelijkheden van de emissies van 

deze stoffen.  

 

De stopmassa bestaat uit teergebonden materiaal waarbij tijdens gebruik PAK’s 

vrijkomen. Deze PAK’s emissies zijn wel vermeld in de aanvraag, maar zijn niet bij EL50 

benoemd. De stampmassa bestaat in beginsel uit watergebonden materiaal. Alleen in 

geval van een calamiteit wordt teergebonden materiaal gebruikt.  
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In BBT62 staat de eis voor gebruik van stampmassa als volgt beschreven: “Gebruik van 

teervrije stampmassa”. BBT wordt derhalve toegepast, met uitzondering van 

geaccepteerde uitzonderingssituaties (calamiteiten).   

Ook is een aantal kleine emissiebronnen niet expliciet vergund, maar gebundeld in 

“kleine emissies”. Tata Steel heeft een aantal vergunningaanvragen in voorbereiding 

met betrekking tot deze bronnen. Deze bronnen worden echter niet meegenomen in de 

lopende procedure om monitoringsvoorschriften aan te passen. Dat zal later alsnog in 

de vergunning opgenomen moeten worden.  

Er is één nieuw emissiepunt bij de afzuiging van de inpaklijn voor de stopmassa. De 

emissie hiervan en conditie van het filter wordt nu onderzocht en zal vermoedelijk leiden 

tot een nieuwe diffuse emissie die wel relevant is. 

Door interne aanpassingen zijn enkele emissiepunten verwisseld. Per saldo leidt dit niet 

tot meer emissiepunten en geen extra emissies. Een verwarmingsinstallatie is wel 

vergund maar niet meer in gebruik. 

 

A2. Werkwijze kolenmaallijn  

De werkwijze/installaties van de kolenmaallijn is niet geheel in overeenstemming met 

de aanvraag. Dit is gedeeltelijk aangevuld in een brief van de OD NKZG (kenmerk 

59649, 29 december 2017), waarin geconcludeerd werd dat de kolenmaallijn voldoet 

aan BBT 43. Er ontbreken echter in het overzicht nog enkele kleinere emissiepunten 

(ontlastfilter en stofzuiginstallatie). Beide zijn intermitterend en zijn als diffuus te 

beschouwen. De emissies blijven binnen de vergunde waarden (geen extra emissies). 

 

De BBT 42 en BBT 43 zijn van toepassing op de kolenmaallijn van de hoogovens. De 

situatie bij de hoogovens wijkt echter af van de beschrijving in de BREF en moeten 

daarom in samenhang met elkaar worden beoordeeld.  

 

BBT 42. De BBT voor kolenmaalinstallaties (voorbereiding van steenkool, inclusief verbrijzelen, 

malen, verpulveren en zeven) is stofemissies voorkomen of verminderen door toepassing van een 

of meer van de volgende technieken;  

I. gebouw en/of machines (maalmachines, brekers, zeven) inkapselen, en  

II. efficiënte afzuiging, gevolgd door droge ontstoffing.  

Het met de BBT geassocieerde emissieniveau voor stof bedraagt < 10 - 20 mg/Nm 3, als 

gemiddelde van de bemonsteringsperiode (discontinue meting, steekproefmonsters van minstens 

een halfuur).  

 

BBT 43. De BBT voor de opslag en behandeling van poederkool is diffuse stofemissies 

voorkomen of verminderen door toepassing van een of meer van de volgende technieken:  

I. opslag van poedermateriaal in bunkers en magazijnen;  
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II. gebruik van gesloten of ingekapselde transportbanden;  

III. minimaliseren van de valhoogte, afhankelijk van de grootte en bouw van de installatie;  

IV. vermindering van stofemissies bij het vullen van de kolentoren en vulwagen;  

V. efficiënte afzuiging, gevolgd door ontstoffing.  

Het met de BBT geassocieerde emissieniveau voor stof bedraagt bij gebruik van BBT V < 10 - 20 

mg/Nm 3, als gemiddelde van de bemonsteringsperiode (discontinue meting, steekproefmonsters 

van minstens een halfuur). 

 

BBT42 is toegepast (Kolen maalinstallaties). De emissiepunten EL 05, 06 en 07 vallen 

echter onder voorschrift 1.3.19 van procedure 6215502 (toepassen BBT43).  

BBT 43 (Opslag en verwerking van poederkool) is toegepast voor wat betreft het 

voorkomen van emissies, waarbij de technieken I en IV worden toegepast. Het betreft 

overigens ook de emissiepunten EL 11, 12 en 13, al kunnen die ook aan BBT 42 worden 

gekoppeld (voorschrift 0.4.5). Zie beschikking van 31 mei 2018 (6215502). Daarin is 

onder andere vastgelegd dat de resultaten vertaald zullen worden in een nader te 

bepalen monitoringsregime (noot: het nieuwe monitoringsregime is ten tijde van dit 

onderzoek nog niet vastgelegd).  

 

B. Risico’s 

 

B1. Emissies uit het dak van het ovenhuis 

De ovenhuisafzuigingen kunnen de stofemissies van het aftappunt niet altijd verwerken, 

waardoor zichtbare emissies uit het dak komen. Deze dak emissies zijn niet in een 

voorschrift aan een grenswaarde gebonden en zijn ook moeilijk handhaafbaar te 

normeren. Er worden door Tata Steel verbetermaatregelen voorbereid, waardoor deze 

emissies zullen verminderen, maar niet geheel worden voorkomen. Deze maatregelen 

kunnen bij een grote stilstand (onderhoud) worden gerealiseerd. Vooralsnog zijn alleen 

bij hoogoven 6 maatregelen ingepland. Het betreft het plaatsen van afzuigkappen boven 

de aftapplekken. Deze maatregelen worden genomen vanuit het oogpunt van het 

verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het reduceren van de zichtbare emissies 

naar de omgeving.  

Bij hoogoven 7 is nog geen stilstand gepland, maar ook bij deze hoogoven zullen naar 

verwachting dezelfde maatregelen worden doorgevoerd.  
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De tekst van BBT61 met betrekking tot het ovenhuis luidt: 

 

61. De BBT voor het ovenhuis (aftapopeningen, goten, laadpunten van rijdende mengers, 
slakspanen) is stofemissies voorkomen of verminderen door het toepassen van de volgende 
technieken:  
I. afdekking van de goten;  
II. optimalisering van het afvangrendement voor diffuse stofemissies en dampen, gevolgd door een 
afgasreiniging met behulp van een elektrostatische stofvanger of doekfilter;  
III. damponderdrukking door tijdens het aftappen stikstof te gebruiken indien dit mogelijk is en 
indien geen opvang- en ontstoffingssysteem voor dergelijke emissies geïnstalleerd is.  
Het met de BBT geassocieerde emissieniveau voor stof bedraagt bij gebruik van BBT II < 1 - 15 
mg/Nm 3, bepaald als daggemiddelde concentratie.  

 

De conclusie is dat twee van de drie voorgestelde technieken worden toegepast 

(afdekking van goten en optimaliseren afvangrendement (BBT I en II). De installatie 

voldoet aan de daggemiddelde BBT-normering. 

 

B2. Grenswaarde SO2 emissie ovenhuisontstoffingen  

Er heerst bij Tata Steel nog onduidelijkheid over de te hanteren grenswaarde voor de 

SO2 -emissie van de ovenhuisontstoffingen (vergunningwaarde of Activiteitenbesluit 

Milieubeheer). Hoogoven 7 voldoet niet aan de algemene emissie grenswaarde van het 

Activiteitenbesluit (art. 2.5; 50 mg/Nm3). Het onderzoek van Tata Steel naar 

bestrijdingstechnieken en kosteneffectiviteit daarvan is nog niet afgerond. Deze 

informatie is nodig indien er een verzoek om een maatwerkvoorschrift wordt ingediend. 

De OD NZKG heeft nog geen besluit genomen over de toepasselijke grenswaarde. 

 

Artikel 2.5 – lid 5 ABM 

Indien de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van 

een stof in de stofcategorie gA naar de lucht vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 

opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, is de emissieconcentratie van die 

stof per puntbron niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde behorende bij die 

stof. 

Zwaveloxiden, berekend als SO2:  

Stofklasse: gA.4  

Grensmassastroom: 2000 g/h 

Emissie-eis: 50 mg/Nm3 

 

 

In de vergunning staat het volgende opgenomen:  

 

EL 30.6: Ovenhuisontstoffing HO6 Stof 

SO2 

5 mg/m3
0  

140 g/ton ruwijzer 

2,1 kg/u 

36 kg/u 

EL 30.7: Ovenhuisontstoffing HO7 Stof 

SO2 

5 mg/m3
0  

140 g/ton ruwijzer 

2,6 kg/u 

54 kg/u 
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  B3. Beheersen slakbehandelingsemissies 

De tekst van BBT 69 is als volgt: “De BBT voor minimalisatie van 

slakbehandelingsemissies is de dampen condenseren als geurreductie vereist is”. 

Dit is vastgelegd in de vergunning van hoogoven 7 en ook geïmplementeerd. De 

vastlegging in de vergunning staat bij hoogoven 6 nog ter discussie en is afhankelijk 

gesteld van de resultaten van het geuronderzoek. Daarmee is de maatregelen nog niet 

uitgevoerd bij hoogoven 6.  

 

C.  OVERIGE OPMERKINGEN EN OBSERVATIES 

 

  C1. Hogere NOx-waarde dan BBT  

Bij de implementatie van BBT 65 (emissiereductie van de windverhitters) is, vanwege 

hoge kosten in verhouding tot de milieuvoordelen, voor NOx een hogere 

emissiegrenswaarde voorgeschreven dan de met BBT geassocieerde 

emissiegrenswaarde in de BREF. Het onderzoek naar verdere reductie van de NOx-

emissie door verlaging van het gehalte aan stikstofverbindingen in het hoogovengas is 

nog niet afgerond. 

 

De BBT 65 voor emissiereductie van windverhitters is als volgt omschreven: 

65. De BBT voor windverhitters is emissies verminderen door ontzwaveld en ontstoft 
cokesovengas, ontstoft hoogovengas, ontstoft oxystaalovengas en aardgas afzonderlijk of in 
combinatie te gebruiken.  
De met de BBT geassocieerde emissieniveaus, bepaald als daggemiddelde concentratie bij een 
zuurstofgehalte van 3 %, bedragen:  
— zwaveloxide (SO x), uitgedrukt als zwaveldioxide (SO 2) < 200 mg/Nm 3;  
— stof < 10 mg/Nm 3;  
— stikstofoxide (NO x), uitgedrukt als stikstofdioxide (NO 2) < 100 mg/Nm 3.  

 

De conclusie is dat BBT wordt toegepast, met gemotiveerde afwijking van NOx waarde 

bij hoogoven 7 (140 mg/Nm3 in plaats van 100mg/Nm3). Er loopt thans een 

beroepsprocedure door ILT. 

 

In het besluit van 4 september 2018 is een voorschrift 1.3.12 toegevoegd. Daarin zijn 

onder andere eisen opgenomen voor het gebruik van ontstofte stookgassen voor het 

gebruik in onder andere de hoogovens. Ook is geconstateerd dat hoogoven 7 niet 

voldoet aan de eisen in de BREF I&S. Diverse onderzoeken tonen aan dat de plaatsing 

van nageschakelde technieken (zoals een DeNOx-installatie) niet kosteneffectief zijn. 

Wel zijn er maximale emissienormen opgelegd in daggemiddelde en jaargemiddelde 

waarden. Het onderzoek naar reductiemogelijkheid door verlaging van het gehalte aan 
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stikstofverbindingen in hoogovengas is op het moment van dit onderhavige onderzoek 

naar de vergunningen nog niet afgerond.   

 

C2. Ongebruikte of verwijderde installaties 

Er zijn nog installaties vergund die niet meer in gebruik of verwijderd zijn. De MASH/ 

MOZ installatie wordt niet meer gebruikt. De olie-injectie is nog vergund, maar wordt al 

jaren niet meer gebruikt. Oliefractie uit CAB wordt nu ingezet in de kooksfabrieken 

(procedure 2012-30517). 

 

C3. Toepassing correcte eenheid  

Het in de aanvraag opgenomen afzuigdebiet van de ovenhuisontstoffingen is onterecht 

vermeld als normaal kubieke meter (Nm3), dit moet bedrijfs kubieke meters (m3) zijn. 

Dit betekent overigens dat er sprake is van lagere emissies.  

 

C4. Toepassing BBT op ander onderdeel 

In de procedure waarbij getoetst is aan BBT 59 zijn installatie-onderdelen 

(bunkerhuisontstoffingen) beoordeeld die onder BBT 60 vallen. De conclusie blijft dat 

voor deze installaties aan BBT wordt voldaan. 

 

C5. Transparante en toegankelijke milieu informatie  

Er zijn na de revisievergunning veel veranderingsvergunningen verleend, waardoor het 

verkrijgen van overzicht in vergunde activiteiten en bijbehorende voorschriften lastig is. 

Dit geldt zowel voor de milieu informatie die openbaar beschikbaar is gesteld als voor de 

milieu informatie die beschikbaar is voor de direct betrokken partijen Tata Steel en OD 

NZKG.  

 

C6. Globale beschrijvingen kunnen leiden tot onduidelijkheid 

Een (te) globale beschrijving van de processen en emissies in de aanvraag geeft soms 

onduidelijkheid over de vergunde situatie. De revisievergunning van 2007 kenmerkte 

zich als een vergunning op hoofdzaken, waarin in grote lijnen de processen zijn 

beschreven en genormeerd. Vooral voor de op dat moment als minder milieurelevant 

beoordeelde onderdelen kan dat in de praktijk tot onduidelijkheden leiden.   

 

C7. Onduidelijk vergunningregime 

Door de vele veranderingsvergunningen na de revisievergunning en de komst van het 

Activiteiten Besluit Milieubeheer (ABM) is de vergunningssituatie en het toe te passen 

regime (vergunning, danwel ABM) soms onduidelijk.  
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3.3 Overzicht BBT conclusies en gevolgde procedures 

 

De BBT-conclusies die al dan niet tot aanpassing van de vergunning hebben geleid zijn 

als volgt – niet altijd binnen de door de EU gestelde termijn - verwerkt in diverse 

ambtshalve wijzigingen van de vergunning (zie schema 1).  

 

“VOLDOET” betekent dat de installatie, zonder aanvullende maatregelen, voldoet aan 

BBT. Als er een procedurenummer staat, dan betekent dat met het treffen van bepaalde 

aanvullende maatregelen (vastgelegd in besluiten) wel wordt voldaan aan BBT.   

 

Onderwerp BBT conclusie Datum beschikking 

Kolenmaalinstallaties: inkapselen, afzuiging en 

normstelling emissies 

BBT 42 VOLDOET 

Opslag poederkool: opslag in bunkers, gesloten 

transportbanden, beperkte valhoogte, beperken 

stofemissie bij vullen, afzuiging, normstelling 

emissies 

BBT 43 31.05.2018 (6215502) 

Brief 59649 

Opslagbunkers koolinjectie: afvangen en droge 

ontstoffing, normstelling emissies 

BBT 59 24.05.2018 (1410607) 

Mengen lading: voorkomen stofemissies, 

afzuigen, ontstoffen, grenswaarde 

BBT 60 VOLDOET 

Ovenhuis: afdekken goten, optimaliseren 

afvangrendement, afgasreiniging door 

elektrostatisch of doekfilter, normstelling emissies 

BBT 61 
VOLDOET, maar wordt toch 

aangepakt in verband met 

verbetering 

arbeidsomstandigheden en 

verbeteren van de emissies 

(voor HO6 is dat gepland met 

kapconstructie) 

Teervrije gootbekledingen BBT 62 
VOLDOET, wel toegestaan in 

onvoorziene omstandigheden 

Hoogovengas: klokloze top met primaire en 

secundaire egalisatie, gas- of 

ventilatieterugwinningssysteem 

BBT 63 
VOLDOET 

Stofemissies hoogovengas beperken: toepassen 

diverse technieken, normstelling emissies (zonder 

grenswaarde) 

BBT 64 
VOLDOET aan technieken; 

norm < 10 mg/Nm3 na 

doekfilter en natte wasser. 

Windverhitters: gebruik diverse ontzwavelde 

gassen, afwijking bij NOx (140 ipv 100) 

BBT 65 
04.09.2018 (59662) 
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Beheersen dampen slakbehandelingsemissies: 

dampen condenseren, wel bij HO7, niet bij HO6 

BBT 69 
VOLDOET bij HO7, bij HO6 

staat de bepaling nog ter 

discussie 

BBT 71 t/m BBT 74: deze hebben voornamelijk een relatie met energie-efficiëntie, maar omdat energie-

efficiëntie elders in de installaties tot minder emissies kan leiden, zijn deze BBT’s wel beoordeeld. 

De hoogoven vlot, continu en stabiel laten werken 

om emissies tot een minimum te beperken en de 

kans op ladingverliezen te verminderen.  

BBT 71 
VOLDOET  

Het afgezogen hoogovengas als brandstof 

gebruiken.  

BBT 72 
VOLDOET 

Energie uit hoogovengasdruk terugwinnen indien 

de hoogovengasdruk voldoende hoog is en het 

alkaligehalte laag is. 

BBT 73 
VOLDOET 

De BBT is de stookgassen of de verbrandingslucht 

van de windverhitter met behulp van het afgas 

van de windverhitter voorverwarmen en het 

verbrandingsproces in de windverhitter 

optimaliseren. 

BBT 74 
VOLDOET 

  

Schema 1 Overzicht BBT-aanpassingen in de vergunning  
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4 CHECK WERKELIJKE SITUATIE BIJ HOOGOVENS 
 

Voor het bepalen in welke mate de werkelijke situatie in lijn is met de vergunde situatie is een 

aantal activiteiten ondernomen. Daartoe hebben de onderzoekers onder andere inzage 

gekregen in de interne documenten en rapportagesystemen van Tata Steel. Uit deze informatie 

is het volgende gebleken:  

1. De externe auditrapporten die Tata Steel door externe auditors laat uitvoeren gaan 

niet expliciet in op de mate van compliance van de vergunningen die door het 

bevoegde gezag zijn verstrekt.  

 

2. Binnen Tata Steel maakt men gebruik van het Milieu Aspecten Register (MAR). Bij 

de werkeenheid hoogovens worden de non-compliances geregistreerd en ook 

opgevolgd.  
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BIJLAGE 1 DOCUMENTENLIJST  
 

Bron: excelbestand Tata Steel vergunningen procedurekamer 

ALGEMEEN 

 

 
 

2004 Aanvraag Corus  

 

 
 

Considerans herstelbesluit PZH 2008-39039 van 28 oktober 2008.  

Hoogovens  

 
In brief 59649 verklaart OD NZKG dat de kolenmaallijn voldoet aan BBT 43. 

 

 
Alle procedures en documenten zijn terug te op P:\Projecten\Tata\SPPS. 

 

 

 

  

kenmerk datum melding/vergunningwerkeenheid onderwerp gecheckt (op voorschriften) opmerkingen in mozard?
2007-00001 16-jan.-07 revisie Alg revisie hele inrichting ja  ja

2008-39039 28-okt.-08 aanpassing Alg herstelbesluit ja nee

2011-39591 26-jul.-11 aanpassing Alg PGS 29(2008) en BoBo ja ja

2011-66675 15-dec.-11 intrekking Alg Springstoffenbunker, gedeeltelijke intrekking ja ja

2011-69312 3-jan.-12 aanpassing Alg aanpassing voorschriften ja ja

65255-84925 9-nov.-12 aanpassing Alg wijziging voorschrift 0.1.17H ja ja

90028-150851 21-mei-13 aanpassing Alg Wijzigen voorschriften ja ja

134203-151001 24-jan.-13 aanpassing Alg PGS 15 voorschriften ja ja

111333 13-dec.-13 verandering Alg tijdelijke opslagvoorziening voor slakzand op het oostelijke deel van het voormalig DAY-terreinja ook nummer 66861 en 359953 worden genoemd nee

1389 12-jun.-15 verandering Alg vervangen van vergunningspunt IP16 door IP14 ja ja

12891 15-jul.-15 aanpassing Alg verlengen van de periode voor een tijdelijke opslag van slakzand op het voormalige DAY-terreinja ja

4072264 15-jun.-17 verandering Alg Aanpassing inrichtingsgrens ivm Tulip Oil ja akkoord, geen voorschriften nieuw object

5429683 20-okt.-17 aanpassing Alg aanpassing inrichtingsgrens Harsco en Linde Gas ja akkoord, geen voorschriften nieuw object

8539243 16-okt.-18 weigering Alg het aanpassen van de inrichtingsgrens ja n.v.t.

8422126 11-sep.-18 weigering Alg verzoek gelijkwaardigheid van een alternatief voor bodembeschermende voorzieningen.ja gekoppeld aan tata services ipv tata algemeen n.v.t.

8539314 9-jan.-19 verandering Alg aanpassen van de inrichtingsgrens ten behoeve van de plaatsing van een Transformatorstationja akkoord, geen voorschriften ja

2007-00001 16-jan.-07 revisie Alg - lucht revisie hele inrichting
2008-39039 28-okt.-08 aanpassing Alg - lucht herstelbesluit
2011-69312 3-jan.-12 aanpassing Alg - lucht aanpassing voorschriften

65255-84925 9-nov.-12 aanpassing Alg - lucht wijziging voorschrift 0.1.17H
90028-150851 21-mei-13 aanpassing Alg - lucht Wijzigen voorschriften

1389 12-jun.-15 verandering Alg - lucht vervangen van vergunningspunt IP16 door IP14

2011-52428 3-okt.-11 verandering HOO - lucht vervangen oude stopmassa-opslag door nieuwe opslag 
7508 6-mei-15 verandering HOO - lucht HO7 realiseren van een injectiesysteem met een buitengeplaatste silo waarmee Rutilit in Hoogovens 7 wordt geïnjecteerd

1410607 24-mei-18 aanpassing HOO - lucht BBT 59 Opslagbunkers Hoogovens Tata Steel 
6215502 31-mei-18 aanpassing HOO - lucht BBT 43 Kolenmaalgebouw van Hoogovens Tata Steel 

59662 4-sep.-18 aanpassing HOO - lucht BBT-conclusie 65
8458725 14-sep.-18 verandering HOO- lucht Renovatie Indikkers
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BIJLAGE 2 BETROKKEN FUNCTIONARISSEN  
 
 

De onderstaande functionarissen zijn bij het onderzoek betrokken geweest:  

 

OD NZKG  

 

- Vergunningverleners  

- Toezichthouders WABO  

- Toezichthouders BRZO  

- Programmamanager Tata Steel 

 

Tata Steel  

 

- Coördinator Vergunningen (Departement HSE) 

- Manager hoogovens 

- HSEQ Manager hoogovens   

- Senior Milieutechnoloog (Departement HSE)  

- Hoofd Onderhoud hoogovens 

- Hoofd Productie hoogovens 

- Productiechef stamp/stopmassafebriek 
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