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Aan: Burgemeester en wethouders van Beverwijk 

Betreft: Uitspraak beroep omgevingsvergunning Werkhaven Tata Steel IJmuiden N.V. 

Datum: 15 juli 2014 

CONCEPT 

Inleiding 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft namens Gedeputeerde staten van Noord-Holland 

een omgevingsvergunning afgegeven. Hiermee wordt de op- en overslag van stuifgevoelige bries en 

kolen op het terrein van de voormalige Werkhaven mogelijk gemaakt. 

Het beroep van het college van Beverwijk tegen deze omgevingsvergunning is niet-ontvankelijk 

verklaard. 

T/m 14 augustus 2014 is de omgevingsvergunning kan hoger beroep worden aangetekend bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Advies 

Wij adviseren u geen hoger beroep aan te tekenen tegen bovenstaande omgevingsvergunning. 

Samenvatting uitspraak 

In beroep heeft het college de rechtmatige toepassing van de toetsingsgrond “Niet in betekenende 

mate (NIBM)” in- en nabij een gebied waar grenswaarden voor fijn stof reeds worden overschreden 

of dreigen te worden overschreden, aangekaart. De rechtbank verklaarde het beroep niet- 

ontvankelijk om de volgende redenen: 

Na het afgeven van deze omgevingsvergunning heeft de Staatssecretaris van I& M een tijdelijke 

toestemming gegeven om een aangepaste achtergrondkaart te gebruiken. Deze kaart geeft 

achtergrondconcentraties van 0.a. fijn stof weer op een schaalniveau van 250 meter bij 250 meter in 

plaats van het schaalniveau één kilometer bij één kilometer. Uitgaande van deze aangepaste kaart 

doen zich te Wijk aan Zee geen (dreigende) overschrijdingen meer voor. ‘Eiser hoeft dus nietlanger 

te vrezen dat inwoners van zijn gemeente worden blootgesteld aan overschrijdingen van PM10- 

grenswaarden als gevolg van de voorgenomen activiteit. Wat hij beoogde met zijn beroep is dus 

bereikt..” 

De rechtbank oordeelde dat er geen belang was bij gegrondverklaring van het beroep omdat 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opnieuw een beslissing op de aanvraag zouden kunnen 

nemen zonder toepassing van de NIBM toetsingsgrond. Een louter principiële uitspraak over de 

rechtmatigheid van toepassing van deze toetsingsgrond is volgens de rechtbank niet aan de 

bestuursrechter om te oordelen. 

  

Bestuurlijke afweging 

Bij gegrondverklaring van een eventueel beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring, wordt de zaak 

in beginsel terug verwezen naar de Rechtbank Alkmaar. Onzeker is echter of het hoger beroep 

gehonoreerd wordt, gelet op de op Wijk aan Zee te verwachten maximale bijdrage van 0,1 ug/m3 en 

de meest recente meetresultaten waaruit geen overschrijdingen van fijn-stof grenswaarden te Wijk 

aan Zee blijken. Het aantonen van het procesbelang in hoger beroep is hierdoor echter een forse 

klus. 

Inzet in de milieudialoog op de realisatie van een toereikend maatregelpakket, mogelijk te 

verankeren in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, en op het buiten toepassing 

verklaren van de NIBM-toetsingsgrond bij ministeriële regeling draagt bij aan bekrachtiging van de in 



de Visie luchtkwaliteit 2012-2016 ingenomen beleidsuitgangspunten “verbetering van luchtkwaliteit 

en verbetering van gezondheid”. 

Einde notitie. 


