
Een dagje naar de rechtbank in Haarlem. 

Donderdag 27 juni 2019 diende de zaak tussen Harsco en de provincie Noord-Holland voor de rechter 
in Haarlem.  
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De eerste behandeling van deze zaak duurde maar liefst zes uur en ging vaak over details of technische 
aspecten. Als belanghebbenden waren de stichting IJmondig, de dorpsraad Wijk aan zee en bewoners 
uit verschillende woonkernen in de omgeving aanwezig. Namens onze straat hadden Dirk Weidema en 
Vera Kossen de tijd gevonden om hun betrokkenheid te tonen. Als vereniging IJmuiderstraatweg zijn 
we een paar weken geleden bij u langs de deur gegaan om handtekeningen in te zamelen om de 
stichting IJmondig te ondersteunen. “Grappig” was dat Harsco en Tata Steel in deze zaak Stichting 
IJmondig en de wijkraad Wijk aan Zee niet ontvankelijk vonden om een zegje te doen in de rechtszaal. 
(Zie hieronder.) Deze partijen zitten overigens wel, net als wij, met Tata Steel aan tafel in het 
zogeheten burenoverleg Tata Steel. Hoe serieus ben je dan als goede buur die je graag wilt zijn, vroeg 
de IJmuider Courant zich af. 
 
De zitting start met de procedurele uitleg en de bepaling of Tata, Stichting IJmondig en de Dorpsraad 
wel belanghebbenden zijn in dit conflict tussen Harsco en de provincie. Daarna mogen de partijen 
uitleggen waarom zij wel en de ander niet als belanghebbende door de rechtbank geaccepteerd zou 
moeten worden. De juristen van Harsco en Tata probeerden Stichting IJmondig niet als 
belanghebbende aan te merken omdat IJmondig pas op 15 januari 2019 is opgericht (na de eerste serie 
dwangsommen aan Harsco), de statuten wel heel breed waren en de statuten op 24 januari zijn 
aangepast. Tata suggereerde dat dit met een uitspraak van 23 januari te maken had. De advocaat van 
IJmondig, Bondine Kloostra, verduidelijkte dat de statuten al goed waren bij de oprichting maar dat 
deze op 24 januari nog beter zijn gemaakt, specifieker gericht op de IJmond. De advocaat van Harsco 
typeerde IJmondig als een club die alleen wil procederen….  
Wie was dit proces tegen de dwangsommen ook alweer begonnen? 
 
Na de schorsing geeft de rechtbank aan dat Tata belanghebbende is, evenals de Dorpsraad en dat 
Stichting IJmondig alleen bij de 2e serie dwangsommen belanghebbende is aangezien zij sinds 15 
januari bestaat. Kortom niemand hoeft de zaal te verlaten. Het proces kan beginnen. 
 
Het komt erop neer dat Harsco vindt dat de opgelegde dwangsommen onterecht zijn omdat de 
emissies (stofuitstoot) ontstaan niet bij de opslag van de slakken maar bij het verwerkingsproces. Er 
volgt een ingewikkelde discussie over het woord “opslag”. Het gieten in de putten is volgens Harsco 
en Tata Steel geen opslag in de zin zoals die in de vergunning is vermeld. De rechter wijst echter op 
Hoofdstuk 3 in de vergunning waar de slakput expliciet wordt benoemd. 
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Gedurende de gesprekken geven beide bedrijven aan dat de vergunning voor hen niet werkbaar is. Stof 
valt niet binnen 2 meter te houden, te vaak lukt dat niet. Iedere pan met gloeiend materiaal is namelijk 
anders, betogen zij. Het is altijd maar afwachten dus wat er gaat gebeuren. 
 
Daarnaast bestrijden zij de rapporten van de controleurs van de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied: vaag, niet duidelijk, is het stof of is het stoom? En als de advocaat thuis 
inzoomt op zijn computer wordt het niet helderder. De foto’s van de heer Prins vindt hij wel helder. 
Daar zie je verschil tussen stof en stoom. De rapportages van de controleurs worden zelfs 
onbetrouwbaar genoemd. Deze aantijging valt zwaar bij de controleurs. Zij geven aan dat zij zelfs pas 
echt een overtreding rapporteren als beide controleurs deze hebben waargenomen. Juist voor de 
betrouwbaarheid doen zij dit nooit alleen. 
 
Er is dus wel regelmatig stof dat niet onder controle te krijgen is, maar de rapportages daarover deugen 
allemaal niet. Zo doet men dat bij Tata en Harsco. De Dorpsraad benoemde dat mooi: “altijd maar 
verwarring zaaien, mystificaties. RIVM rapport proberen onderuit te halen, de controles bestrijden op 
juistheid en de handen in de lucht van onmacht met wij kunnen dit niet zo volgens de vergunning 
produceren. En dan weer het argument van de werkgelegenheid. We kunnen toch niet dicht?”  
 
De advocaat van de provincie gaf aan dat er tussen het betalen van een dwangsom en het sluiten van 
de fabriek nog een heel scala aan andere opties is.  
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Het lijkt steeds duidelijker te worden dat Tata en Harsco geen reserve hebben ingebouwd voor hun 
productieproces. Er zijn te weinig slakpannen, te weinig putten en er zijn problemen als de bluswagen 
kapot is. Er zit te veel stress en druk in het proces. Er is geen redundantie in hun proces. (redunantie: 
Technische systemen kunnen zowel op component- als systeemniveau redundant worden uitgevoerd. 
Dit houdt in dat bepaalde onderdelen (onder regie van een speciaal algoritme) dubbel, of nog vaker, 
aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt.) Er is te weinig 
aandacht en ruimte gegund aan veiligheid en milieuaspecten. Het zit (blijkbaar) niet in hun DNA. 



Harsco laat een filmpje zien waarin een shovel een slakput gaat ruimen. Alleen de bovenlaag is gestold 
maar de put moet geruimd worden, de volgende pan komt eraan. De shovel rijdt gloeiend heet 
materiaal in en de boel ontploft. Vuur spuit naar alle kanten.  
 

 
 
De advocaat geeft aan dat de shovel, met gepantserd glas, nu in de reparatie moet. Tja. Het lijkt mij de 
dat de leiding van Harsco gerepareerd moet worden. Je personeel aan dit soort activiteiten blootstellen 
is onverantwoord. Crimineel. De ontploffing is immers niet te benoemen als exceptioneel. Het gebeurt 
vaker. Gevaar voor de medewerkers en veel stof de lucht in naar de woonwijken rondom. Juist omdat 
ze veel te snel met dat spul aan de gang gaan. En dit filmpje wordt nota bene gebruikt in de 
verdediging van hun zaak. Ze zien het zelf niet eens meer. Het stof wat zij menen niet in de hand te 
kunnen hebben. Waarom begrijpen wij dat toch allemaal niet, wordt min of meer letterlijk gezegd. “De 
vergunningen moeten ruimer worden”. Daar willen ze best over meedenken zegt de advocaat van 
Tata. 
 
Dit is het dilemma waar we voor staan en waar de provincie, ook de gedeputeerde Adnan Tekin, zich 
het hoofd over breekt: gezondheid een veiligheid tegenover economisch gewin. Wat moet als 
belangrijkste gelden? Tata zegt opnieuw een goede buur te willen zijn, de overlast in de IJmond 
begrijpen. Een prachtig boekje “Roadmap 2030” verscheen. Alleen voor de bühne? Al het gedrag dat 
Tata en Harsco laten zien is tot op heden, ook in de rechtszaal, hun gang gaan. 
 
Gelukkig leven we in een rechtstaat, met vergunningen en mogelijkheden. De betrokkenen laten echter 
niet meer los. Een eerste uitspraak van de rechter wordt verwacht na 6 – 12 weken. De zaak is echter 
zo complex, aldus de rechter, dat het ook wel wat langer zou kunnen gaan duren. 
 
Wat is de rol en wat is de mening van de bewoners in IJmuiden en dan in het bijzonder van die van de 
IJmuiderstraatweg. Wij wonen immers pal tegenover deze staalgigant. Gelukkig is de laatste tijd, ook 
door onze inzet en ons steeds maar weer aankloppen bij alle instanties, onderkend dat niet alleen aan 
de noordkant van Tata Steel er problemen zijn met uitstoot en de daarbij horende klachten. Ook wij 
krijgen ons dagelijkse portie stof over ons heen uit de kooksfabriek 1. 

 
 
Blustoren	11	KGF1	-	Niet	vergunde	stof	emissies	door	
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IJmuiden staat nu ook op de kaart om in de oplossingen betrokken te worden. Als vereniging 
IJmuiderstraatweg hebben we bij de provincie gevraagd om het plaatsen van een ultra fijnstof meter 
op het perron Casembrootstraat. Ook overwegen we om een paar fijnstofmeters aan te vragen bij de 
club Hollandse luchten. Over dat laatste leest u in een volgend bericht meer. 
 
Met dank aan de stichting IJmondig, waarvan E. Meijer grotendeels het bovenstaand verslag heeft 
gemaakt, met groet, 
 
Luuk Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg. 
	


