
Binnengekomen zienswijzen Rampbestrijdingsplan Tata Steel
12-04-2022 F. Backus

21-04-2022 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

28-04-2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Deel I of II Hoofdstuk Pagina Kopje Datum indiener / Zienswijze Beoordeling/reactie (groen = besproken tijdens BHG 17-05-2022)
Deel I Voorblad 12-04-2022 Foto: zie opmerking over foto bij andere 

document
Foto zal worden aangepast naar een meer recente foto.
Beheergroep is akkoord met nieuwe foto

12-04-2022 Gebruik het cijfer 1 en niet de letter I in het 
gehele document: leest onprettig, is soms verwarrend

Dit heeft te maken met het gebruikte lettertype. Gezien alle 
planvorming dezelfde lettertype hanteert, advies om dit aan te houden.
Beheergroep akkoord

Inhoud Pagina 2 12-04-2022 Betreft bijlage III: is deze file deel 1 of deel 1 & 
deel 3, en is de andere file deel 2??? Zo ja, dan naam 
wijzigen

Voorstel om vanaf nu te spreken van Deel I en deel II, met daarin 
meerdere hoofdstukken t.b.v. leesbaarheid. Dus geen deel III meer met 
bijlagen. Vraagt o.a. om tekstuele wijziging op pagina 4 (opbouw van het
plan (raamwerk)). 
aangepast. Beheergroep akkoord

Inhoud Pagina 2 12-04-2022 Ontbreekt deel 2??? Indeling wordt aangepast, zie vorige antwoord.
Beheergroep akkoord

Inleiding Pagina 3 RBP Tata Steel 12-04-2022 De afkorting PGS is hier nog niet bekend??? PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. We voegen dit toe.
Aangepast. Beheergroep akkoord

Inleiding Pagina 3 Relatie met 
Crisisplan VRK

12-04-2022 Is het RPB of RBP??? Hier zijn per ongeluk twee letters verwisseld. We passen dit aan. 
aangepast

Inleiding Pagina 3 Relatie met 
Crisisplan VRK

12-04-2022 Rampenbestrijdingsplan of rampenbestrijding? Rampenbestrijdingsplan (zonder hoofletter R) als Tata Steel niet gelijk 
erachter staat. Woord aanpassen van rampbestrijdingsplan naar 
rampenbestrijdingsplan.
aangepast

1. Rampenbe
strijding 
Tata Steel

Pagina 5 Linde Gas 
Benelux

12-04-2022 Waar wordt de Waterstof gepubliceerd en 
waar opgeslagen die in verschillende installaties wordt 
gebruikt?

Linde Gas heeft een Steam Reformer waarmee gasvormige waterstof 
wordt geproduceerd op ons Linde Gas terreindeel E en wij hebben back-
up opslagvoorziening voor vloeibare waterstof op Linde Gas terreindeel 
F. (bijlage 1 toegevoegd)
Wordt uitgebreider op ingegaan. Akkoord om bijlage 1 (aanwijzing 
plattegrond) toe te voegen

1. Rampenbe
strijding 
Tata Steel

Pagina 6 Uitgangsstelling
en

12-04-2022 Breedbandweg Wordt aangepast.
aangepast

Pagina 6 12-04-2022 Niet I maar 1 (3 keer op deze regel en in 
cursieve tekst)

Dit heeft te maken met het gebruikte lettertype. Gezien alle 
planvorming dezelfde lettertype hanteert, advies om dit aan te houden.
Beheergroep akkoord



1.2 Scenario’s 
en impact

Pagina 7 Brzo-objecten 12-04-2022 Is kooksovengas niet gevaarlijk? Het is een gas dat inderdaad gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Het 
is echter geen scenario gebleken die een gevaar voor de omgeving kan 
vormen, de uitstroom haalt de buitengrens van het terrein niet. Dit 
geldt overigens voor veel meer aanwezige gevaarlijke stoffen op het 
terrein.

Voor meerdere stoffen van Tata Steel geldt dat zij in kleinere 
hoeveelheden op het terrein aanwezig zijn. Volgens de gegevens uit het 
Veiligheidsrapport en de toegepaste rekenmodellen de RIVM-
interventiewaarden komt de emissie niet buiten de inrichting worden 
overschreden

Onder andere Kooksovengas valt onder de scope BBA 
(bedrijfsbrandweer aanwijzing), inzet bedrijfsbrandweer is gericht op 
voorkomen aanstralen hoogovengasleiding (wat leidt tot externe 
effecten, de scope van het RBP).

Toevoeging is akkoord.
12-04-2022 Geen waterstof???? Tata Steel heeft geen Waterstof hoeveelheden die een BRZO-object 

vormen. Uiteraard heeft Tata Steel wel de ambitie om waterstof te 
gebruiken als schone energie. Echter is dit nog in onderzoeksfase en nog
ver van uitvoering.

Het waterstofscenario komt wel voor op het terrein van Tata Steel, 
specifiek voor Linde Gas, op basis van het Veiligheidsrapport. Voor het 
Rampenbestrijdingsplan is besloten om hier geen apart scenario voor te 
omschrijven, omdat we uit gaan van een aantal maatgevende scenario’s
waarmee we onze crisisorganisatie voorbereiden op alle verschillende 
rampenscenario’s die zich in theorie kunnen voordoen. Uit de initiële 
beoordeling is verder gebleken, dat het scenario van waterstof relatief 
beperkt impact heeft op de inwoners in de directe omgeving.

1.3 Melding &
alarmering

Pagina 9 Waarschuwen 
bevolking

12-04-2022 Stikstof? Waterstof? In deze opsomming van scenario’s in deel II ontbreken inderdaad de 
scenario’s van Linde (staan wel op pagina 7). Wordt toegevoegd.

Voor waterstof is geen stroomschema om reden, zie reactie pagina 7.
Zijn toegevoegd. Geen stroomschema voor waterstof
Toevoeging is akkoord

1.3 Melding &
alarmering

Pagina 9 Waarschuwen 
Bevolking

21-04-2022 Het plan is heel duidelijk, we hebben 1 
aanvullende reactie/verzoek:
 
Dit gaat over de afstemmingslijn zoals beschreven in 
Procedure alarmeren bevolking (4.2 grensoverschrijding) 
(toelichting onderaan het totaaloverzicht). Moet dit niet 

De afstemmingslijn zoals beschreven in de procedure alarmeren 
bevolking staat momenteel al beschreven in de werkwijze van de CaCo. 
Daar is geen aanpassing op nodig. Wel voegen we toe dat de werkwijze 
van (versneld) waarschuwen van de bevolking, zoals beschreven in het 
RBP Tata Steel, ook interregionaal van toepassing is. Dit gaat voor de 
afspraak in de generieke procedure Waarschuwing Bevolking NW3. We 
alarmeren dus ook bovenregionaal, indien nodig, zonder afstemming 



specifiek in de werkwijze RBP TATA worden opgenomen ipv
dit in een onderliggend plan alleen te noemen?
Ons voorstel is om dit wel specifiek in de werkwijze te 
beschrijven danwel in de proceskaarten van de Caco op te 
nemen.

om kritische tijd te winnen.
Reactie klopt.

1.4 Op- & 
afschaling

Pagina 10 Informeren 
bestuur

12-04-2022 Cijfer 1 Dit heeft te maken met het gebruikte lettertype. Gezien alle 
planvorming dezelfde lettertype hanteert, advies om dit aan te houden.
Beheergroep akkoord

1.7 
Crisiscommun
icatie

Pagina 15 Voettekst 12-04-2022 2-maal het woord incident? Woord staat er dubbel in, wordt aangepast. 
Beheergroep Akkoord

2.1 
Meldkamer(s)

Pagina 17 12-04-2022 Cijfer 1? Dit heeft te maken met het gebruikte lettertype. Gezien alle 
planvorming dezelfde lettertype hanteert, advies om dit aan te houden.
Beheergroep akkoord

2.1 
Meldkamer(s)

Pagina 17 Melding & 
Alarmering; 
Meldkamer NH

28-04-2022 Het ziet er heel gedegen uit! We hebben één 
aandachtpunt: benoem het informeren van de 
(crisisorganisatie van de) buurregio’s (VRNHN, ZaWa). 
Meldkamer NH is natuurlijk op de hoogte en er wordt 
vermeld dat buurmeldkamers en gemeenten binnen VRK 
worden geïnformeerd. Wij denken dat het voor de 
volledigheid goed is om bij regio overschrijdende effecten 
tevens het informeren/ alarmeren van de buur-regio’s te 
vermelden.  

Oorspronkelijk stond op pagina 17 dat Meldkamer Haarlem ook de 
Meldkamers van Alkmaar en Zaandam zou alarmeren voor hun 
gemeenten. Nu is het de bedoeling dat MKNH alle gemeenten 
waarschuwt (inclusief de gemeenten in NHN, AA en ZaWa mocht dat 
nodig zijn gezien het scenario).

Het is voldoende om de Meldkamer NH te verzoeken om dit expliciet 
mee te nemen tijdens de implementatie (wordt standaard al gedaan bij 
dergelijke scenario’s, zie op procedure WB NW3 hoofdstuk 4.2 
hieronder)). 
Beheergroep akkoord

2.3 
Operationeel 
team

Pagina 21 12-04-2022 Einde tabel: cel-inhoud niet verspreiden over 
de bladgrens maakt lezen makkelijker

Wordt aangepast.
Beheergroep akkoord

Deel III 
Bijlagen

1 Gemeenten,
vitale 
objecten en 
kwetsbare 
objecten

Pagina 24 Vitale objecten 12-04-2022 Ontbreekt hier niet het transformatorstation 
van Tennet (in bedrijf 2023)????

Tennet heeft een deel van het terrein van Tata Steel gekocht waar 
inderdaad dit transformatorstation is/wordt gebouwd. Dit is voor de 
windmolens die in de Noordzee staan. Dit is officieel geen Tata terrein 
meer en valt in de groenstrook bij de zeestraat.
Het transformatorstation wordt alsnog meegenomen in het overzicht. 
Bij oefeningen en echte incidenten kan zowel de Meldkamer als de geo-
informatiemedewerker snel inzichtelijk maken welke vitale en/of 
kwetsbare (zorgobjecten) in de omgeving aanwezig zijn. 

Pagina 25 Kwetsbare 
objecten

12-04-2022 Tabel, 3e rij: officiele naam is Hospice Midden-
Kennemerland. Ondergetekende is bestuurslid daarvan

Naam wordt aangepast.
Akkoord. Is aangepast

12-04-2022 Tabel, 3e rij: niet alle zorginstellingen in 
Beverwijk vallen onder Viva?

Het is erg situationeel gebonden welke instellingen mogelijk last hebben
van een incident. Kan zijn vanwege het weer, uitval vitale 
voorzieningen, mobiliteit etc. etc.

Zet de belangrijkste zorginstellingen erin zoals RKZ en Heliomare 



(gedaan). Bij een incident wordt altijd nader gekeken naar de 
zorginstellingen. Zowel de geo-informatiemedewerker als de GHOR 
beschikt over een volledig overzicht van alle zorginstellingen.

3 Overzicht 
wijzigingen

Pagina 27 Inleiding 12-04-2022 Was dat de versie van 2019? Dat is juist. Voor de duidelijkheid plaatsen we ‘(versie 2019)’ in de zin.
aangepast

4 
Afkortingenlijs
t

Pagina 28 12-04-2022 Afkorting PGS ontbreekt PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. We voegen deze nog 
toe aan de afkortingenlijst. 
Is aangepast 

Deel II Voorblad 12-04-2022 De foto is gedateerd, ofwel zeer oud:
- de Binnenduinrandweg (rondweg Beverwijk) 

staat er niet op, zelfs niet in aanleg, meer dan 10
jaar geleden geopend)

- er staan veel fabrieken op van Tata Steel die al 
meer dan 10 jaar geleden gesloopt zijn zoals 
OX1, BW2, KNW, SDW

- de nieuwe zeesluis staat er niet op
Beide documenten aanpassen

Foto zal worden aangepast naar een meer recente foto.
Aangepast 

12-04-2022 Gebruik cijfer 1 en niet de letter I Dit heeft te maken met het gebruikte lettertype. Gezien alle 
planvorming dezelfde lettertype hanteert, advies om dit aan te houden.
Beheergroep akkoord

Inhoud Pagina 2 12-04-2022 In de andere file zit ook een Deel III bijlagen, 
maar de inhoud is anders

Voorstel om vanaf nu te spreken van Deel I en deel II, met daarin 
meerdere hoofdstukken t.b.v. leesbaarheid. Dus geen deel III meer met 
bijlagen. Vraagt o.a. om tekstuele wijziging op pagina 4 (opbouw van het
plan (raamwerk)).
Aangepast. Oorspronkelijk had ieder deel van het plan een stuk van deel
III bijlage op basis van relevantie. Achteraf gezien is dit te ingewikkeld. 
Ieder deel heeft nu een bijlage (zonder III).

Verwijzing Procedure Waarschuwen bevolking NW3
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