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notitie 

aan Burgemeester en wethouders van van _ (geanonimiseerd)

Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

tax. telefoon 

c 

datum 26 oktober 2008 

onderwerp Gedoogbesluit inzet afvalstoffen Corus   

CONCEPT 

Kern: 

De Provincie Noord-Holland heeft op 26 september 2008 een gedoogbesluit verzonden voor 

de inzet van afvalstoffen bij Corus Staal B.V. Met dit gedoogbesluit ziet de provincie af van 

handhaving van de overtreding van artikel 8.1 Wet milieubeheer (het in werking hebben van 

een inrichting zonder daartoe verleende vergunning). 

Een inhoudelijke beoordeling van dit besluit heeft 0.a. uitgewezen dat de motivering van dit 

besluit geen inzicht geeft in: 

- de gevolgen van het niet handhaven voor de emissie van prioritaire stoffen op de 

luchtkwaliteit en relatie met de toepassing van best bestaande technieken en 

- _ waarom de afvalstoffen niet af kunnen worden gevoerd naar een erkend verwerker 

of opslag op het Corus-terrein plaats kan vinden. 

Ook zijn aan dit besluit geen meet- en registratieverplichtingen verbonden. 

Voorgesteld besluit: 

1. Kennis te nemen van het gedoogbesluit inzet van afvalstoffen bij Corus Staal B.V. te 

IJmuiden; 

2. Kennis te nemen van bijgevoegde reacties van het Ministerie van VROM en 

Dorpsraad Wijk aan Zee. 

Toelichting: 

Ad. 1 Advies gedoogbesluit inzet afvalstoffen 

De belangrijkste emissiebronnen van zware metalen zijn de hogedrukwasser in de 

sinterfabriek en de fluorwassers in de pelletfabriek. 

De Raad van State heeft de Corus-vergunning vernietigd 0.a. voorzover het het toepassen 

van in de inrichting vrijkomende afvalstoffen betreft. Een reden van deze vernietiging was 

het ten tijde van het nemen van het besluit onvoldoende inzicht hebben in de gevolgen voor 

het milieu van de inzet van afvalstoffen (strijd met artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht). 

Een provinciaal voornemen tot het opleggen van een dwangsom heeft geresulteerd in het 

overleggen van gegevens door Corus. 

Nu deze gegevens er zijn, blijkt uit het gedoogbesluit dat er bij de pelletfabriek een 

afvalstroom vrijkomt (slik, afkomstig van een waterbassin), welke niet voldoet aan landelijke 

criteria voor de acceptatie van afvalstoffen. De Provincie heeft in het gedoogbesluit 

aangegeven dat deze afvalstroom, vanwege de grote hoeveelheid bij geen enkel 

afvalverwerkend bedrijf kan worden verwerkt of opgeslagen op het Corus-terrein. 



Ambtelijk overleg heeft uitgewezen dat de voorschriften die aan het gedoogbesluit zijn 

verbonden naar verwachting in de nieuwe revisievergunning (het herstelbesluit) worden 

opgenomen en ook de considerans voor dit herstelbesluit nader gemotiveerd zal worden. 

In het herstelbesluit wordt de toepassing van de afvalstof kwik (droge stof) tijdelijk tot 1 

november 2009 vergund. Gedurende deze overgangstermijn moet Corus onderzoek 

verrichten naar de verwijdering van kwik uit het slik uit het waterbassin van de pelletfabriek. 

Opties zijn optimalisatie van de in de pelletfabriek aanwezige arseenverwijderingsinstallatie 

of door een nieuw te bouwen verwijderingsinstallatie. 

Het is mogelijk tot 6 november 2008 bezwaar aan te tekenen tegen het gedoogbesluit of een 

verzoek om handhaving in te dienen. Provinciale besluitvorming omtrent het herstelbesluit 

wordt op 29 oktober a.s. verwacht. Het gedoogbesluit komt te vervallen op het moment van 

in werking treding van het herstelbesluit of op 26 april 2009. 

Het herstelbesluit treedt n werking 6 weken na bekendmaking, tenzij binnen deze termijn bij 

de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om 

voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat 

over dit verzoek door de rechter een uitspraak is gedaan. Een optie is echter ook dat de 

Provincie het herstelbesluit direct van kracht zal verklaren. Dit is op dit moment niet bekend. 

Een verzoek om voorlopige voorziening tegen het herstelbesluit wordt waarschijnlijk 

gedurende de looptijd van het gedoogbesluit door voornoemde Voorzitter behandeld 

Een uitspraak omtrent een eventueel beroep (bodemprocedure) tegen het herstelbesluit 

wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk medio 

december 2009 gegeven 

Indien een verzoek om handhaving wordt gedaan, zal een nieuwe situatie ontstaan. 

Op dit moment is derhalve geen precies uitsluitsel te geven omtrent eventuele procedurele 

consequenties. 

Advies is, gezien de korte tijdspanne waarop het herstelbesluit wordt genomen en verwachte 

aanpassingen van de considerans van het herstelbesluit, tegen het gedoogbesluit geen 

bezwaar aan te tekenen. 

Het herstelbesluit (de nieuwe revisievergunning) wordt door de Milieudienst IJmond aan een 

inhoudelijke beoordeling onderworpen. Als belanghebbende is het mogelijk tegen gewijzigde 

onderdelen van dit besluit beroep aan te tekenen. U wordt hieromtrent geadviseerd. 

Ad 2, Reacties Ministerie van VROM en Dorpsraad Wijk aan Zee 

Bijgevoegd treft u tenslotte ter kennisname reacties aan van het Ministerie van VROM van 25 

september 2008 en de Dorpsraad Wijk aan Zee van 13 oktober 2008. 

Beverwijk, 26 oktober 2008 

Einde notitie. 


