De afgekondigde maatregelen uit het pakket Roadmap Plus zijn nog niet verwerkt in het dashboard.
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Proef kookseindtemperatuur

Besluitvorming*

Datastudie fase 1, model ontwikkeld Datastudie fase 2
om geurbelasting te duiden
Extra e-neuzen op het noordterrein

30 extra E-neuzen toevoegen aan E-neuzennetwerk

Samenwerking met OD en GGD om
data-analyses te delen en optimaliseren
Volledig operationeel
Start bouw binnenkant hal
Start ingebruikname hal
Natte wasser geïnstalleerd

*De maatregelen in de aapak tegen geuroverlast voor Kooksfabriek 2 worden momenteel uitgewerkt in Roadmap Plus. We houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.

Eindmeting en evaluatie

Onderzoeksfase afgerond
Vervolgonderzoek gasreinigingsinstallatie

Onderzoeksfase
Kooksfabriek 2 afgerond
Start haalbaarheidsstudie KGF2

Onderzoeksfase
Hoogovens afgerond

Start haalbaarheidsstudies KGF1 en HOO

Onderzoeksfase
Kooksfabriek 1 afgerond

Klachtenoverzicht
 Stof

600

 Geluid

 Geur

500
400
300
200
100

de
c '2
0

no
v '2
0

'20
ok
t

sep
t '2
0

au
g'
20

jul
'20

jun
'20

me
i '2
0

ap
r '2
0

'20
mr
t

feb
'20

jan
'20

0

Aanpak van klachten: oktober t/m december 2020
Verdeling in soort hinder
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Herkomst meldingen van hinder

Belangrijkste bronnen Tata Steel
Stof

Wijk aan Zee
Beverwijk
IJmuiden
Heemskerk
Velsen-Noord
Santpoort-Noord
Overig
Haarlem
Castricum
Overveen

Het grootste aandeel bestaat uit ertsen.
Slakstof is ook een bron, het aandeel is geslonken.

Geluid

Incident bij een stoomketel door defecte geluiddemper (dec
2020). Incidenteel primaire afzuiging Staalfabriek, schrootactiviteiten en treingerelateerde handelingen (rangeren/
signalen).
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Opstoken staalpannen Staalfabriek, Beitsbaan
Koudbandwalserij, Kooksfabriek 2.

Maatregelen
Stof

 Om het aandeel ertsen in de stofmonsters te verminderen,
onderzoeken we maatregelen om de stofverspreiding bij de op- en
overslagpunten van ertsen fors te verminderen. Ook onderzoeken
we maatregelen om de stofverspreiding op de route van pellets,
sinter en ersten aanzienlijk te verminderen.
 Minder opwaaiing en verspreiding van stof afkomstig van de
kolen op transportbanden door het toepassen van schuimmiddel.
Mogelijkheden worden besproken om dit ook bij andere gebieden
toe te passen.
 Procesafspraken gemaakt zodat we bij de productie van bepaalde
staalsoorten, slakpannen classificeren waardoor deze pannen extra
zorgvuldig worden gemonitord en behandeld.

Geluid

 We bekleden de schrootcompartimenten met geluidsabsorberend
materiaal. De verwachting is dat we dit in januari/februari afronden.
 Naast de vast opgestelde geluidmeters nemen we in januari/
februari geluidsmonitoringssystemen in gebruik bij de plakkenopslag en schrootpark 3. We doen dit om onze werkzaamheden
scherp te monitoren en daardoor geluiden te koppelen aan
actviteiten.
 Defecte geluidsdemper stoomketel is gemaakt (incident 18
december 2020). We voeren geluidsmetingen uit om de werking
van de demper zorgvuldig te monitoren en zijn extra alert bij het
uitvoeren van benodigde werkzaamheden.

Geur

 Procesaanpassingen doorgevoerd om geuremissie bij het opstoken
van vuurvaste bemetseling in een staalpan te verminderen.
(Daarnaast werken we aan realisatie van een nieuwe droogstandinstallatie. Zie maatregel 7 Geur op pagina 1 van het dashboard).
 De proef bij Beitsbaan 22 is opgeschaald naar een grootschalig
data-onderzoek om de oorzaak van de geuremissie te achterhalen
en de juiste aanpak te bepalen.
 Uitbreiding van het eigen e-neuzennetwerk met circa 30 e-neuzen.

Actueel
Minder geluidsbelasting koeltorens Warmbandwalserij
Bij de Warmbandwalserij zijn recentelijk drie nieuwe koeltorens gerealiseerd. Deze koeltorens koelen het proceswater
van de Warmbandwalserij zodat dit opnieuw kan worden
ingezet. In de koeltoren zit een ventilator die geluidsoverlast
kan veroorzaken voor de omgeving. Deze nieuwe koeltorens
hebben scheve uitblaasconussen gekregen waardoor we de
geluidsbelasting naar Wijk aan Zee verminderen.

Uitbreiding E-neuzennetwerk

We zijn bezig met het uitbreiden van het E-neuzennetwerk.
We verwachten 30 extra E-neuzen te plaatsen in de komende
6 maanden. We plaatsen deze op het bedrijfsterrein, ook
komen er enkele e-neuzen in de directe woonomgeving.
Het doel is om bronnen van geuroverlast beter en sneller te
kunnen duiden en daardoor de geuroverlast steeds verder te
verminderen.

Bekleden schrootcompartimenten

In totaal zijn er vijf schrootcompartimenten gebouwd
waarbinnen wij het schroot verladen. Om de geluidsverspreiding zoveel als mogelijk te verminderen, bekleden we alle
schappen met geluidsabsorberend materiaal. Wij verwachten
dit uiterlijk in februari af te ronden.

Bewonerspanel Wijk aan Zee

Het is bijna een jaar geleden dat Tata Steel is begonnen met
de pilot van het Bewonerspanel. Dit panel, gestart in februari
2020, bestaat uit inwoners uit Wijk aan Zee die 1 keer per
maand digitaal een vragenlijst invullen over hun ervaring van
ervaren overlast.
Op 15 december 2020 heeft een digitale evaluatie plaatsgevonden met deelnemers uit het panel. Het bewonerspanel
heeft geen deelnemerslimiet en staat open voor meer participanten.
Heeft u interesse om mee te doen?
Stuur een email naar bewonerspanel@tatasteeleurope.com of
kijk op www.tatasteel.nl/omgeving onder contact bij ‘Bewonerspanel Wijk aan Zee’

Dit inhoud van dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld. De maatregelen in de Roadmap 2030 zijn echter continu in beweging.
Het overzicht betreft een momentopname en is gebaseerd op de situatie van 20 december 2020.
Tata Steel is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.
De afgekondigde maatregelen uit het pakket Roadmap Plus zijn nog niet verwerkt in het dashboard. Zodra hierover meer duidelijkheid is, delen wij een update.

