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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 pelletfabriek, 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 of omdat er (mogelijk) niet aan andere wettelijke 

vereisten wordt voldaan; 

C. Overige opmerkingen en observaties.  

 

A. TEKORTKOMING 

 

A1. Doekfilters geplaatst zonder procedure  

Er zijn enkele doekfilters (in de pelletbunkers) geplaatst die niet in de vergunning zijn 

opgenomen. Deze voldoen overigens wat betreft emissienorm wel aan het voorschrift uit 

het algemene deel van de vergunning (voorschrift 0.4.5). Volgens de interpretatie van 

Tata Steel was door de wijze waarop het voorschrift is omschreven geen procedure 

nodig. 
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B. RISICO’S 

 

B1. Metingen NOx op twee van de drie luchtwasinstallaties 

In het Milieu Aspecten Register van Tata Steel is als non-compliance opgenomen dat er 

op twee luchtwassers continue NOx wordt gemeten. Volgens de huidige vergunning 

dient op alle drie wassers continue gemeten te worden.  

 

B2. Omvang emissies diffuse bronnen  

De omvang van diffuse bronnen is moeilijk vast te stellen, mede omdat de 

meetfrequentie van de diverse bronnen niet eenduidig in de vergunning is vastgelegd.  

Zo wordt bijvoorbeeld de dakemissie van de branderij eens per drie jaar gemeten terwijl 

andere emissies een andere meetfrequentie kennen.  

 

C. OVERIGE OPMERKINGEN EN OBSERVATIES 

 

  C1. Terugdringen NOx – emissies (BBT 35/36) 

In de BREF IJzer en Staal is onder maatregelen voor pelletfabrieken de verplichting 

opgenomen dat er een efficiency verplichting geldt voor de NOx - emissiereductie van 

80% indien het plaatsen van een selectieve katalytische reductie (SCR) niet 

mogelijk/haalbaar is. Sinds het beëindigen van de NOx emissiehandel (2013) zijn door 

het bevoegd gezag geen maatregelen voorgeschreven om de NOx emissie te beperken. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft daarom in 2019 beroep aangetekend bij 

de bestuursrechter tegen de weigering van de provincie Noord-Holland om een 

onderzoek uit te laten voeren naar de best beschikbare technieken om de uitstoot van 

NOx van de pelletfabriek te reduceren en wat daarvan de kosten zijn. Dit beroep zal 

binnenkort door de bestuursrechter inhoudelijk worden behandeld.  

 

C2. “Stapeling” normen SO2 

Tata Steel ziet geen meerwaarde in het in de vergunning opnemen van een SO2 

verwijderingsrendement bij de fluorwassers als er ook een concentratie en een 

uurvracht zijn opgenomen. Er zijn geen afspraken of voorschriften vastgelegd over de 

monitoring van het rendement.  

 

C3. Spoelen kogelmolen  

Het spoelen van de kogelmolen gebeurt niet meer geforceerd, maar op natuurlijke trek. 

Dit geeft minder emissie dan in de aanvraag is beschreven en vergund, maar moet wel 

formeel worden geregeld in een nieuwe vergunning.  



 

5 ONDERZOEK VERGUNNINGEN PELLETFABRIEK TATA STEEL 
DEFINITIEF – 26 JUNI 2020 

 

 

C4. Debiet Fluorwassers 

Het maximale debiet van de fluorwassers is 1.200.000 m3/h in plaats van de in de 

aanvraag genoemde 1.000.000 m3/h.  

 

C5. Stofbelasting binnen en buiten 

Door slijtage van de installatie is er sprake van een verhoogde stofbelasting voor de 

werknemers binnen de fabriek. Er loopt een onderzoek naar verbetermogelijkheden 

voor de stofsituatie binnen de pelletfabriek.   

 

C6. 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.  

 

C7. 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.   

 

C8. Onduidelijk vergunningregime 

Door de vele veranderingsvergunningen na de revisievergunning en de komst 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: 

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

werkeenheid pelletfabriek worden de non-compliances geregistreerd en ook opgevolgd.  

- In de afgelopen twee jaar zijn er geen interne audits uitgevoerd bij de pelletfabriek.  

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 pelletfabriek.  

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.  
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1.3 SCOPE VAN DE OPDRACHT 

In de opdracht is de volgende onderzoek scope vastgelegd: 

- Onderzoek van de vergunningen van de pelletfabriek 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 

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 vermindering van luchtemissies en 

bestrijding van 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 door het bedrijf binnen deze periode 

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 pelletfabriek 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 de malerij tot en met de 

branderij.  

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 

pelletfabriek 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 vertalen en de met BBT 

geassocieerde emissie-eisen moeten door het bedrijf in deze periode 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 

pelletfabriek zijn naast de algemene BBT eisen (o.a. BBT 11 en 16), de 

BBT-eisen zoals beschreven onder hoofdstuk 9.3 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; 
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• De ambtshalve gewijzigde vergunningen naar aanleiding van de BBT-

aanpassingen zijn opgenomen in schema 1 (zie hoofdstuk 3.1).  

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 pelletfabriek.  

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 PELLETFABRIEK 
 

 

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-maatregelen en in hoeverre de 

pelletfabriek aan deze eisen voldoet en of er een procedure nodig is geweest om aan BBT te 

voldoen (3.3).  

 

3.1 Proces pelletfabriek  

 

Het proces van de pelletfabriek 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 malerij, bevochtiging, de 

vormerij en de branderij opgenomen (zoals schetsmatig aangegeven in de aanvraag) en 

gecheckt met het overzicht emissiepunten zoals door de OD NZKG wordt gebruikt (de groene 

tabellen).  

 

Processtap 1: Malerij  

Processtap 2: Bevochtiging  

Processtap 3: Vormerij 

Processtap 4: Branderij  
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Processtap 1: Malerij  

 

 EL 501 EL 520 t/m 525 

 EL 502 

 EL 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Database emissiegrenswaarden 

 

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

 

 

 

 

 

PEFA EF11.11 Malerij en spoelen kogelmolen 11 EL501 NOx

PEFA EF11.21 Malerij en spoelen kogelmolen 21 EL502 NOx

PEFA EF11.31 Malerij en spoelen kogelmolen 31 EL503 NOx

PEFA EF11 Malerij en spoelen kogelmolens 11-21-31 oxygas EL503.ox NOx

PEFA EF11.11 Malerij EL501m stof

PEFA EF11.11 spoelen kogelmolen 11 EL501s stof

PEFA EF11.21 Malerij EL502m stof

PEFA EF11.21 spoelen kogelmolen 21 EL502s stof

PEFA EF11.31 Malerij EL503m stof

PEFA EF11.31 spoelen kogelmolen 31 EL503s stof

PEFA Malerij, Ontstoffing OF11,11 doekfilter EL520 stof

PEFA Malerij, Ontstoffing OF11,21 doekfilter EL521 stof

PEFA Malerij, Ontstoffing OF11,31 doekfilter EL522 stof

PEFA Malerij,ELevatorEL11,14, doekfilter EL523 stof

PEFA Malerij,ELevatorEL11,24, doekfilter EL524 stof

PEFA Malerij,ELevatorEL11,34, doekfilter EL525 stof

 
 
    Malerij  

Hulpstoffen 
Grondstoffen 
Recyclestoffen 

GP 504 
RS 502 
RS 504 
RS 505 
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Processtap 2: Bevochtiging  

 

 

 EL 510  

 EL 513 

 EL 526 t/m 536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Database emissiegrenswaarden 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFA Bevochtiging, dakventilatoren EL510 stof

PEFA Vormerij, dakventilatoren en jaloezieën EL512 stof

PEFA Overstort C111/C112-stoomontlastpijp EL513 stof 

PEFA Bevochtiging, Ertsmeelsilo MS12,11, doekfilter EL526 stof

PEFA Bevochtiging, Ertsmeelsilo MS12,11, doekfilter EL527 stof

PEFA Bevochtiging, Ertsmeelsilo MS12,11, doekfilter EL528 stof

PEFA Ontstoffing Palettentransporteur TS12,11, doekfilter EL529 stof

PEFA Ontstoffing Palettentransporteur TS12,21, doekfilter EL530 stof

PEFA Ontstoffing Palettentransporteur TS12,31, doekfilter EL531 stof

PEFA Bevochtiging, Bentonietsilo BS12,11, doekfilter EL532 stof

PEFA Bevochtiging, Bentonietsilo BS12,21, doekfilter EL533 stof

PEFA Bevochtiging, Dampafzuigventilator, ME12,11, natte ontstoffing EL534 stof

PEFA Bevochtiging, Dampafzuigventilator, ME12,21, natte ontstoffing EL535 stof

PEFA Bevochtiging, Dampafzuigventilator, ME12,31, natte ontstoffing EL536 stof

 
 
    Bevochtiging  

Hulpstoffen 
Grondstoffen 
Recyclestoffen 

RS 509 
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Processtap 3: Vormerij 

 

  EL 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Database emissiegrenswaarden 

 

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

 

 

Processtap 4: Branderij  

 

 EL 514 EL 505 t/m 509 

 EL 519 

 EL 537 

 EL 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFA Vormerij, dakventilatoren en jaloezieën EL512 stof

PEFA Branderij, fluorwassers 14.11/14.16 EL504

Arseen, Beryllium, Cd, CH4, 
CO, Cr, Cu, Dioxinen, HCI, 

HF, Hg (gas), Hg (stof), 
KWS, Ni, Pb, SO2, stof, 

Vanadium, Zink

PEFA Branderij, fluorwassers 14.11/14.16 EL504 NOx

 
 
    Vormerij  

Fe-houdende 
stoffen 
Grondstoffen 
Recyclestoffen 

GP 507 
RS 509 
 

 
 
    Branderij  

Fe-houdende 
stoffen 
Grondstoffen 
RS514 

GP 508 
RS 503 
RS 507 
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Bron: Database emissiegrenswaarden 

 

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

fluorwassers later zijn toegevoegd (EL 504).  

 

 

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. TEKORTKOMING 

 

A1. Doekfilters geplaatst zonder procedure  

Er zijn enkele doekfilters (in de pelletbunkers) geplaatst die niet in de vergunning zijn 

opgenomen. Deze voldoen overigens wat betreft emissienorm wel aan het voorschrift 

uit het algemene deel van de vergunning (voorschrift 0.4.5). Volgens de interpretatie 

van Tata Steel was door de wijze waarop het voorschrift is omschreven geen procedure 

nodig (zie onderstaande tekst).  

 

PEFA Branderij, afwerpzijde (GA 14.11) EL505 stof

PEFA Branderij, afwerpzijde GA 14.21) EL506 stof

PEFA Branderij, afwerpzijde (GA 14.31) EL507 stof

PEFA Branderij, zeverijontstoffing (GZ 14.11) EL508 stof

PEFA Branderij, zeverijontstoffing (GZ 14.21) EL509 stof

PEFA G-banden stoomontlastpijp EL514 Stof

PEFA Branderij, dak en jaloezieën EL519
Arseen, Beryllium, Cd, Cr, 
Cu, Hg (stof), Ni, Pb, stof, 

Vanadium, Zink

PEFA Branderij, Overstort R113/Fijnbunker, doekfilter EL537 stof
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0.4.5 Emissies kleine puntbronnen 

Van niet nader in de aanvraag of deze beschikking omschreven doekfilterinstallaties, 

(installaties met een emissie < 325 g/uur), mag de emissie van stof niet meer bedragen 

dan 10 mg/m0. Voor doekfilterinstallaties die na het van kracht worden van de 

beschikking worden gerealiseerd mag de emissie van stof niet meer bedragen dan 5 

mg/m3
0. 

 

De tekst van het voorschrift kan tot verschillen van interpretatie leiden, maar wat 

betreft emissies naar de lucht is een volledig overzicht, ook van kleine bronnen, 

noodzakelijk. Het betreft bronnen met een klein debiet, maar vele kleine bronnen 

kunnen leiden tot een relevante bron.  

 

De emissiepunten EL534/535/536 zijn nooit genormeerd. Dit kan worden meegenomen 

in de thans lopende aanpassingen van het monitoringsregime.  

 

B. RISICO  

 

B1. Metingen NOx op twee van de drie luchtwasinstallaties 

In het Milieu Aspecten Register is als non-compliance opgenomen dat er op twee 

luchtwassers continue NOx wordt gemeten. Volgens de huidige vergunning dient op alle 

drie wassers continue gemeten te worden. Dit verschil wordt mogelijk aangepast bij de 

lopende herziening van de monitoringsvoorschriften. 

 

Voorschrift 1.1.16: 

“De concentratie stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) in de rookgassen na de 
fluorwassers moet continu worden gemeten en geregistreerd.  
Voor de vaststelling van het debiet mag eveneens gebruik worden gemaakt van de in 
voorschrift 1.1.13H-B genoemde bepalingsmethode.  
De NO2-emissie die vrijkomt bij de fluorwassers (schoorstenen 14.11 t/m 14.13) dient 
continu bepaald te worden als gemiddelde over drie van de in totaal zes 
schoorstenen.” 

 

Op dit moment wordt NOx continu gemeten op ten minste één van de 6 schoorstenen. 

Een tweede continu-monitor staat op een van de andere schoorstenen, maar wordt 

gebruikt als back-up. 

De oorzaak van dit verschil is dat er destijds discussie is geweest tussen de OD NZKG 

en Tata Steel over de noodzaak van meten in relatie tot de emissiehandel NOx. Tata 

Steel is echter destijds niet in beroep gegaan tegen de eis van continu meting. Intussen 

is de NOx emissiehandel in 2013 gestaakt en dat maakt het continu meten opnieuw 

relevant, waardoor de OD NZKG voornemens is dit voorschrift te behouden.  
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B2. Omvang emissies diffuse bronnen  

De omvang van diffuse bronnen is moeilijk vast te stellen, mede omdat de 

meetfrequentie van de diverse bronnen niet eenduidig in de vergunning is vastgelegd. 

Zo wordt bijvoorbeeld de dakemissie van de branderij eens per drie jaar gemeten terwijl 

andere emissies een andere meetfrequentie kennen. Door afspraken te maken over de 

status van, en de wijze waarop moet worden omgegaan met de vergunde waarden van 

diffuse bronnen (meten en/of berekenen), kan dit worden opgelost.  

 

C.  OVERIGE OPMERKINGEN EN OBSERVATIES 

 

  C1. Terugdringen NOx – emissies (BBT 35/36) 

In de BREF IJzer en Staal is onder maatregelen voor pelletfabrieken de verplichting 

opgenomen dat er een efficiency verplichting geldt voor de NOx-emissiereductie van 

80% indien het plaatsen van een selectieve katalytische reductie (SCR) niet 

mogelijk/haalbaar is. In de BREF wordt echter de toepasbaarheid van nageschakelde 

technieken voor bestaande installaties gekoppeld aan situaties waarin de 

luchtkwaliteitsnormen voor NOx worden overschreden. Sinds het beëindigen van de NOx 

emissiehandel (2013) zijn door het bevoegd gezag geen maatregelen voorgeschreven 

om de emissie te beperken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarom 

in 2019 beroep aangetekend bij de bestuursrechter tegen de weigering van de provincie 

Noord-Holland om een onderzoek uit te laten voeren naar de best beschikbare 

technieken om de uitstoot van NOx van de pelletfabriek te reduceren en wat daarvan de 

kosten zijn. ILT is van mening dat de provincie Noord-Holland de toetsing van BBT 35 

en BBT 36 niet correct heeft uitgevoerd en dat toetsing alsnog zou moeten plaatsvinden. 

Dit beroep zal binnenkort door de bestuursrechter inhoudelijk worden behandeld 

(gepland in juli 2020).  

 

De betreffende BBT-eisen zijn als volgt in de BREF-I&S geformuleerd: 

35. De BBT is emissies van NO X bij het drogen en malen en in de afgassen van 
verhardingslijnen verminderen door middel van proces geïntegreerde technieken.  
Beschrijving  
Het installatieontwerp dient door op maat gemaakte oplossingen te zijn geoptimaliseerd 
voor lage NO X -emissies van alle brandersecties. Er kan minder thermische NO X worden 
gevormd door de (piek)temperatuur in de branders te verlagen en door de overtollige 
zuurstof in de verbrandingslucht te beperken. Daarnaast kan een lagere emissie van NO X 
worden verkregen door een laag energieverbruik te combineren met een laag 
stikstofgehalte in de brandstof (steenkool en olie).  
36. De BBT voor bestaande installaties is emissies van NO X bij het drogen en malen en in 
de afgassen van verhardingslijnen verminderen door toepassing van een van de volgende 
technieken:  
I. selectieve katalytische reductie (SCR) als een end-of-pipetechniek,  
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II. een andere techniek met een NO X -verwijderingsrendement van ten minste 80 %.  
 

 
Toepasbaarheid  
In bestaande installaties met zowel een staand rooster als een roosteroven is het moeilijk 
om de vereiste bedrijfsomstandigheden voor een SCR-reactor te verkrijgen. Als gevolg van 
de hoge kosten moeten deze end-of-pipetechnieken enkel in overweging genomen worden 
wanneer de milieukwaliteitsnormen anders waarschijnlijk niet gehaald kunnen worden. 

 

C2. “Stapeling” normen SO2 

Tata Steel ziet geen meerwaarde in het in de vergunning opnemen van een SO2 

verwijderingsrendement bij de fluorwassers als er ook een concentratie en een 

uurvracht zijn opgenomen. Er zijn geen afspraken of voorschriften vastgelegd over de 

monitoring van het rendement. In de BREF staat alleen een emissiegrenswaarde als eis 

opgenomen (BBT 34).	
 

C3. Spoelen kogelmolen  

Het spoelen van de kogelmolen gebeurt niet meer geforceerd, maar op natuurlijke trek. 

Dit geeft minder emissie dan in de aanvraag is beschreven en vergund, maar moet wel 

formeel worden geregeld.  

Bij een aanpassing van de vergunning kan deze praktijk overgenomen worden en 

geformaliseerd.  

 

C4. Debiet Fluorwassers 

Het maximale debiet van de fluorwassers is 1.200.000 m3/h in plaats van de in de 

aanvraag genoemde 1.000.000 m3/h.  

Het is gebruikelijk om de maximale capaciteit die de installatie heeft ook te hanteren als 

uitgangspunt bij de aanvraag. Een hoger debiet kan immers leiden tot een hogere 

uitstoot (vracht) aangezien er 20% meer naar de buitenlucht wordt geëmitteerd.  

 

C5. Stofbelasting binnen en buiten 

Door slijtage van de installatie is er sprake van een verhoogde stofbelasting voor de 

werknemers binnen de fabriek. Er loopt een onderzoek naar verbetermogelijkheden 

voor de stofsituatie binnen de pelletfabriek.   

 

Gezien de aard van de grondstoffen en de handelingen die ermee worden verricht komt 

in deze installatie veel stof vrij dat zowel een negatieve impact heeft op de 

arbeidsomstandigheden als op de luchtemissies naar de omgeving. Daarom zijn de 

emissiebronnen uitgerust met diverse soorten filters.  
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C6. 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.  

 

C7. 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.   

 

C8. 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 het ABM) soms onduidelijk.  

 

3.3 Overzicht BBT eisen  

In schema 1 zijn de BBT-eisen opgenomen, alsmede de wijze waarop aan deze eisen is 

voldaan (VOLDOET: voldoet aan BBT, Beschikking: voldoet aan BBT nadat maatregelen 

zijn genomen).   

 

Onderwerp BBT conclusie Datum beschikking 

Stofemissies in afgassen van: 

— het voorbehandelen, drogen, malen, natmaken, 

mengen en agglomereren van grondstoffen,  

— de verhardingslijnen, en  

— het bewerken en zeven van pellets  

verminderen 

BBT 33 Besluit 761695 (04.09.2018) 

Zie voorschriften 1.1.13H en 

1.1.18.  

Emissies van zwaveloxide (SO X ), 

waterstofchloride (HCI) en waterstoffluoride (HF) 

in de afgassen van verhardingslijnen verminderen 

BBT 34 Natte gaswassing, voorschrift 

1.1.13H 

Emissies van NO X bij het drogen en malen en in 

de afgassen van verhardingslijnen verminderen 

BBT 35 VOLDOET; geen extra 

maatregelen mogelijk volgens 

OD (beschikking 59629) 
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Voor bestaande installaties is emissies van NO X 

bij het drogen en malen en in de afgassen van 

verhardingslijnen verminderen 

BBT 36 VOLDOET; ILT heeft beroep 

aangetekend tegen de 

weigering van het bevoegd 

gezag om een nader 

onderzoek naar reductie van 

de NOx emissie uit te voeren. 

 

Voor nieuwe installaties: de emissies van NO X bij 

het drogen en malen en in de afgassen van 

verhardingslijnen verminderen door selectieve 

katalytische reductie (SCR) als een end-of-

pipetechniek toe te passen 

BBT 37 
NIET VAN TOEPASSING 

(alleen voor nieuwe 

installaties) 

Het verbruik van thermische energie in 

pelletiseerfabrieken beperken/zo laag mogelijk 

houden 

BBT 41 
VOLDOET (aanvraag 1.2.4.4) 

  

Schema 1 Overzicht BBT-aanpassingen in de vergunning of voldoet aan BBT. 

 

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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4 CHECK WERKELIJKE SITUATIE BIJ 

PELLETFABRIEK TATA STEEL 
 

 

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 pelletfabriek worden de non-compliances geregistreerd en ook 

opgevolgd.  

 

3. In de afgelopen twee jaar zijn er geen interne audits uitgevoerd bij de pelletfabriek.  
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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.  

 

Pelletfabriek  

 
 

 

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

kenmerk datum melding/vergunning werkeenheidonderwerp
2011-38933 18-07-2011 verandering Pefa Pelletfabriek, wijzigen zuurstofpercentage fluorwassers
2012-1100 20-01-2012 verandering Pefa Pelletfabriek , opslagtank zoutzuur

119055-281728 13-12-2013 aanpassing Pefa Pelletfabriek, monitoring emissies
59629 09-09-2016 aanpassing Pefa Ambtshalve wijziging vergunning Tata Steel IJmuiden BV; BBT-conclusie 35.

761695 04-09-2018 aanpassing Pefa BBT conclusie 33
6178863 07-05-2019 weigering Pefa Verzoek van IlenT met betrekking tot aanpassing voorschrift NOx-maatregelen Pelletfabriek (BBT 36)
8992941 21-08-2019 aanpassing Pefa juiste controleregime emissiepunten Duconwassers
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BIJLAGE 2 BETROKKEN FUNCTIONARISSEN OD NZKG EN TATA 

STEEL 
 

OD NZKG  

 

- Vergunningverleners  

- Toezichthouders WABO  

- Toezichthouders BRZO  

- Programmamanager Tata Steel 

 

Tata Steel  

 

- Coördinator Vergunningen (Departement HSE) 

- Manager pellet-en sinterfabriek 

- HSEQ Manager pellet-en sinterfabriek  

- Productie manager  

- Manager inspectie-en onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 ONDERZOEK VERGUNNINGEN PELLETFABRIEK TATA STEEL 
DEFINITIEF – 26 JUNI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 

 

Titel: Onderzoek vergunningen pelletfabriek  

 Tata Steel 

Opdrachtgever: OD NZKG 

Opdrachtnemer: SPPS Consultants BV 

Datum: Juni 2020 

 

 

 

SPPS Consultants BV  

Kortestraat 18-20 

4818 LT Breda 

The Netherlands  

info@spps.nl  

Kamer van Koophandel: KvK Breda 20139505  

 


