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Op 10 november 2009 behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

de beroepen tegen het Corus-herstelbesluit van 28 oktober 2008. 

Aansluitend behandelde de Tweede Kamer Voortouwcommissie VROM het RIVM-onderzoek 

inzake de relatie tussen de uitstoot van stoffen door Corus en gezondheidseffecten. 

Deze notitie geeft de (beleids)speerpunten weer. Centraal staat het thema 

luchtverontreiniging in de IJmond. 

veri 

De VROM-Inspecteur heeft zijn beroep geheel ingetrokken. De beroepen van Corus en de 

Dorpsraad Wijk aan Zee zijn gedeeltelijk ingetrokken. De Raad van State zal zelf in de zaak 

voorzien waarbij rekening wordt gehouden met de zaken waarover overeenstemming is 

bereikt. Naar verwachting zal de Raad van State hierbij ook ingaan op de vraag of de 

Provincie Noord-Holland de grenzen van haar beoordelingsvrijheid heeft gerespecteerd. 

De uitspraak volgt na minimaal 6 weken. 

L. Doekfilters rookgassen Sinterfabriek (proces). 

Corus en de Provincie Noord-Holland zijn overeengekomen dat op 1 september 2015 drie 

doekfilters gerealiseerd/in gebruik zijn bij de Sinterfabriek (3 dompelverzinklijnen). De in 

voorlopige voorziening uitgesproken termijn voor aanvang van de realisatie van een 

proefinstallatie - 1 december 2010 - wordt gerespecteerd. 

De Dorpsraad Wijk aan Zee achtte plaatsing in december 2013 cruciaal. Zij handhaafde haar 

beroep en was bereid een half jaar uitstel (2014) te geven. In het herstelbesluit is 

opgenomen dat - bij gebleken geschiktheid - deze doekfilters op 1 december 2013 in 

werking moeten zijn. Corus wenst een uitspraak inzake de vraag of doekfilters als BBT 

kunnen worden aangemerkt. De Raad van State zal uitspraak doen. 

ter ffing Sinterfabri t 

Om aan emissieconcentratiegrenswaarden voor de Sinterfabriek te kunnen voldoen, wordt 

een doekfilter bij de elektrofilters geplaatst. Corus en de Provincie Noord-Holland hebben 

afgesproken dat realisatie wordt uitgesteld tot 1 augustus 2011. In het herstelbesluit is 

opgenomen dat het doekfilter voor 1 december 2010 in werking moest zijn. 

3. Emissiekentallen diffuse emissies kooksovendeuren Kooksfabriek 2 

Corus en de Provincie Noord-Holland zijn overeengekomen de emissiekentallen aan te 



passen naar een dagnorm van 10 en maandnorm 5. De overgangstermijn om deze normen 

te halen is verlengd van 1 januari 2011 naar 1 januari 2012. 

4. Emissiegrenswaarden stikstofdioxiden ketels 15 en 16 

Hierover is geen overeenstemming bereikt. De Raad van State zal uitspraak doen. Het 

beroep van Corus stelde dat deze grenswaarden ongemotiveerd strenger waren dan door de 

Raad van State en BREF waren voorgeschreven. Er zou geen rekening zijn gehouden met 

bestaande rechten (BEES-A). 

‚ Rookgascondensatie/granulatie: geur / H2S maatregelen Hoogovens 6 en 7 

Corus en de Provincie Noord-Holland hebben afgesproken dat realisatie op 1 januari 2015 

een feit moet zijn. In het herstelbesluit is opgenomen dat rookgascondensatie in de 

granulatieschoorstenen van Hoogovens 6 en 7 voor 1 januari 2012 moest zijn aangebracht. 

Doel is geuremissie te beperken. 

  

metalen) 

Corus heeft haar beroep ingetrokken. 

Z. Minimalisatieverplichting PAK's 

De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft aangegeven dat het herstelbesluit onvoldoende rekening 

houdt met een minimalisatieverplichting voor de emissie van zware metalen. De Dorpsraad 

heeft haar beroep voor de PAK's (benzoapyreen) ingetrokken. 

8. Mee- en terugstoken afvalstoffen Sinterfabriek 

De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft haar beroep tegen het mee- en terugstoken van 

afvalstoffen, terwijl van deze afvalstoffen de kwaliteit voor een deel onbekend zou zijn en uit 

milieucogpunt onaanvaardbaar zou zijn, gehandhaafd. Het beroep vraagt duidelijkheid over 

de kwantitatieve input van afvalstromen en stelt dat het stoken gestaakt moet worden. 

. Tervisiel ing ontwerp-herstel luit 

Corus en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben hun beroepen op dit punt ingetrokken. 

10. Grondslag verlating aanvraag milieuvergunnin 

Corus heeft haar beroep op dit punt ingetrokken. 

  Tweede Kamer Voortouwcommi ie VROM 10 november 2009 

1. Walstroomvoorzieningen 

De Minister van VROM heeft de kamer meegedeeld dat de Milieudienst IJmond in opdracht 

van de gemeente Velsen in 2006 onderzoek heeft gedaan naar walstroomvoorzieningen bij 

de ferry-terminal te IJmuiden. Uit dit rapport bleek dat dit technisch haalbaar is, maar 

economisch problematisch. De Minister heeft haar ontevredenheid geuit over een 

afwachtende houding van lagere overheden. Zij heeft de gemeenten per brief (1/1/2009) 

opgeroepen in overleg met havenbeheerders walstroomvoorzieningen te realiseren. 

2. Sche n r 

Voor de kust van de IJmond (Velsen-Noord/Wijk aan Zee) liggen schepen op de rede. Politiek 

is aandacht gevraagd voor de mogelijke reductie van luchtverontreiniging afkomstig van 

deze schepen bij noord/westenwind op de IJmond. De Minister van VROM zal de 

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat vragen juridisch onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden hieraan eisen te stellen. 

, Gifstoffen en stookolie (scht randstoffen 

De SP zal vragen stellen over de aanpak van vermenging van stookolie met giftige stoffen / 

afvalstoffen. De Minister van VROM heeft opgemerkt dat door de Staatssecretaris van 

Verkeer en Waterstaat bij het IMO (International Maritime Organisation, UN) wordt 

aangekaart. De aanpak van schone brandstoffen loopt/blijft achter. 

4. RIVM-Corus gezondheidsonderzoek 



De Minister van VROM heeft verslag uitgebracht van de uitkomsten van de Raad van State 

zitting en de totstandkoming van het rapport in overleg met de klankbordgroep. 

Aandachtspunt is betere monitoring en dit wordt opgepakt. De VROM-Inspecteur heeft zijn 

beroep tegen het Corus-herstelbesluit ingetrokken omdat vooruitlopend op de plaatsing van 

de doekfilters met tussenliggende maatregelen door Corus een reductie van de stofuitstoot 

van 40% wordt gerealiseerd. De investeringskosten bedragen E. 90min. De Minister van 

VROM vindt dat er sprake is van een balans tussen economie/wonen en milieu en Corus haar 

verantwoordelijkheid heeft genomen. 

De commissie vroeg aandacht voor deze balans, voor de handhaving, de kwaliteit van de 

milieuvergunningverlening en de vraag of doekfilters ook in het buitenland werden 

voorgeschreven. 

Einde notitie 


