
Together we make the difference

Groen staal in een schone 
omgeving
Woensdag 23 maart 2022

Voorzitter, geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, hartelijk dank 
voor de kans om hier te mogen spreken.

Het verschijnen van het Roland Berger rapport ligt al een paar maanden achter ons. We kiezen er daarom 
vandaag voor vooral in te gaan op wat we als Tata Steel met het rapport hebben gedaan en welke stappen we 
sindsdien hebben gezet.

Aan de hand van een aantal slides zal ik toelichten waar we nu staan, wat de tijdslijn is van onze 
verduurzamingsstrategie en waar de uitdagingen liggen.

Vervolgens zal de heer Lacin namens de FNV een aantal minuten spreken.

De heer Albers van Roland Berger en mevrouw Manger van Tata Steel zijn ook aanwezig, om eventuele vragen 
over het rapport te beantwoorden.
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Opening 
afgasreinigings-
installatie 

Wij zijn een bedrijf in transitie waarin wij groen staal willen maken in een schone omgeving. 

Op deze foto ziet u de opening van een milieu-installatie bij de Koudbandwalserij die zorgt voor een reductie 
van 30% van PAK-stoffen. 

Deze installatie is een aantal weken in gebruik en afgelopen vrijdag hebben wij deze geopend samen met circa 
50 omwonenden. 

Het is voor ons uiterst belangrijk de omgeving te betrekken en met hen in gesprek te zijn voor alle maatregelen 
die wij nemen op het gebied van milieu en een schone omgeving, maar ook voor de transitie naar groen staal, 
waar wij u vandaag meer over vertellen.
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Vergroening van staalproductie is belangrijker dan ooit
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 Groen staal: ons commitment 
aan verduurzaming blijkt uit 
keuze voor waterstofroute

 Dit is de route naar 
onafhankelijkheid van 
fossiele energie 

 Duurzame staalproductie is van 
groot strategisch en economisch 
belang voor Nederland en Europa

Wij zijn overtuigd van het grote belang van een duurzame staalindustrie in Europa. 

 Zoals de documenten van de EU Green Deal laten zien, wordt de staalindustrie van groot economisch en 
strategisch belang geacht voor Europa. Door de innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten die 
deze industrie levert. En door het belang van de sectoren, die deze staalproducten verwerken. Denk 
daarbij aan de automobielindustrie, de bouw, de producenten van batterijen en windmolens.

 Belangrijke randvoorwaarde is dat de staalindustrie verduurzaamt. Tata Steel heeft zich gecommitteerd 
aan Parijs en aan het Nederlands Klimaatakkoord van 2018 .  Wij zijn ervan overtuigd dat groen staal de 
toekomst is en stappen daarom versneld over naar waterstof. Op deze manier willen wij onze bijdrage 
leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering en ook de impact op de directe leefomgeving 
zo beperkt mogelijk maken.

 De recente ontwikkelingen in Oekraïne versterken de noodzaak om minder afhankelijk te worden van 
derde landen op het gebied van energie, staal en andere grondstoffen. Dit is van  toenemend strategisch 
belang voor Nederland en de EU, zo blijkt ook uit het recente plan ‘RePowerEU’.

 Tenslotte wil ik hier aan toevoegen dat onze keuze om over te stappen naar waterstof ook zal bijdragen 
aan de kickstart van de waterstofeconomie in Nederland. Samen met de Provincie, Port of Amsterdam en 
anderen onderzoeken we op welke wijze de energietransitie in de hele keten vorm krijgt in het 
Noordzeekanaalgebied.
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Tata Steel kiest 
voor groen staal 
in een schone 
omgeving

Voordelen:

1. >30% CO2-emissiereductie

2. Grotere vermindering 
van impact in de omgeving

3. Geen grootschalige CCS

Tata Steel kijkt met EZK naar 
opties voor extra emissiereductie

Transformatiestation

H2ermesfabriek

Walserij

Staalfabriek

Hoogoven

Kooks- en 
Gasfabriek

Sinter- en 
pelletfabrieken

IJzererts

Kolen

DRI-fabriek met 
elektrische ovens

Artistieke impressie, niet op schaal, exacte locatie staat nog niet vast

 Procesgasleidingen

 Elektriciteitskabels

 Waterstofleidingen

 Aardgasleidingen

 Legenda

Tata Steel kiest voor groen staal in een schone omgeving

 Uit de haalbaarheidsstudie van Roland Berger, die wij samen met FNV hebben laten maken, blijkt dat het 
met de zogenaamde DRI technologie mogelijk is staal te maken op basis van waterstof in plaats van 
kolen.  

 We hebben de conclusies van Roland Berger overgenomen. Daarmee staan wij aan het begin van een 
transitie naar groen staal in een schone omgeving. Een unieke operatie omdat wij het hart van ons 
bedrijf gaan vervangen.

 Groen staal in een schone omgeving betekent dat wij met de DRI technologie staal gaan produceren op 
basis van waterstof (Groen). Wij werken er aan om in 2030 tenminste 30% van onze CO2 uitstoot te 
verminderen.

 Ondertussen gaan wij door met het opleveren van ons Roadmap Plus programma. Dit is een 
investeringsprogramma van 300 miljoen euro dat ervoor zorgt dat we binnen twee jaar aanzienlijk minder 
stof, geur en geluid gaan uitstoten

 Met de overgang naar de DRI technologie kan Tata Steel haar lokale emissies in 2003 nog verder 
verminderen, door een Hoogoven, KGF2 en een deel van de Sinterfabriek te sluiten.

 De overstap naar DRI technologie op basis van waterstof betekent ook dat er geen grootschalige CCS 
meer nodig is, en dat we veel minder afhankelijk zijn van fossiele energie.

 En daar stopt het niet bij: samen met EZK kijken we naar opties om onze CO2-emissies, en daarmee ook 
de lokale emissies, nog verder te reduceren vóór 2030. Of dit kan slagen hangt sterk af van de 
technische- en economische haalbaarheid om een nog grotere DRI-capaciteit te bouwen. Maar dit vergt 
grotere investeringen en is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van grotere hoeveelheden betaalbare 
groene waterstof.
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De weg naar groen staal in een schone omgeving kent vijf 
fases

44

 Engineeringfase

 Aanbesteding

 Site voorbereiding  Civiele werkzaamheden

Montage en installatie

 Bedrijfsklaar maken

 Vergunningen herinrichting IJmuiden site

 Participatietraject

 Vergunningen nieuwe installaties

Beoogde start 
bouwfase

 2023  2024  2025  2026  2027  2028

 Ontwerpfase  Engineeringfase

Bouwvoorbereidingsfase

 Opstartfase

Bouwfase

 Vandaag

 2029 2022 2021

Sluiting 
oude 
fabrieken

Om de overgang naar groen staal in een schone omgeving in uiterlijk 2030 mogelijk te maken, volgen wij 
een versneld proces dat vier fases kent

1. Ontwerpfase (nu-zomer 2022): In deze fase maken we cruciale keuzes over de DRI-fabriek en 
bijbehorende elektrische ovens en welke bedrijven deze installaties gaan leveren . Ook krijgen we een 
globaal inzicht in de impact van de keuzes op de uitstoot van CO2 en andere emissies en wat deze 
keuzes betekenen voor de benodigde investeringen

2. Engineeringfase (vanaf zomer 2022): in deze fase wordt in detail uitgewerkt hoe de nieuwe installaties 
functioneren, hoe zij worden voorzien van energie en waterstof, op welke manier de aansluiting plaats 
vindt met de staalfabriek en waar de reststromen opnieuw worden ingezet in het productieproces. Al 
tijdens de engineeringfase starten we met het aanvragen van de bijbehorende vergunningen. Dit proces
moet zorgvuldig, maar ook versneld worden doorlopen.

3. Bouwvoorbereidingsfase (2022-2026): In deze fase gaan we de bouw voorbereiden. 
Ondertussen worden de details uitgewerkt van de fabrieken en benodigdheden en gaan wij door met het 
vergunningentraject. Ook starten wij in deze fase de aanbesteding van de nieuwe installaties.

4. Bouwfase (2026-2028): Deze fase waarin de bouw van de nieuwe installaties plaats vindt, kan starten 
zodra het vergunningentraject succesvol is doorlopen. 

5. Opstartfase (2029) Na oplevering van de nieuwe fabrieken starten we deze stap voor stap op. Als alles 
goed functioneer kunnen we de bestaande fabrieksonderdelen sluiten.
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Sinds de keuze voor de waterstofroute gemaakt is in 
september 2021, hebben wij grote stappen gezet

5

 Ontwerpfase  Engineeringfase

Bouwvoorbereidingsfase

 Opstartfase

Bouwfase

 2022

 Vandaag

 2021  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029

Technische uitwerking met 
twee technologie-
leveranciers

Eerste fase participatie-
traject opgestart

100+ mensen werken fulltime 
aan de transitie naar groen 
staal, en dit blijft groeien

Selectie locatie op site

Hoogspanningsnet 
aansluiting

In gesprek over expertise 
en werkgelegenheid

Sluiting 
oude 
fabrieken

We zetten er vaart achter. Sinds september vorig jaar, toen wij de keuze voor de waterstofroute hebben 
gemaakt, zijn wij in sneltreinvaart onze route naar groen staal in een schone omgeving tot in detail aan het 
uitwerken. Zo hebben wij:

 In december 2021 de keuze gemaakt waar de nieuwe installaties komen te staan.

 In dezelfde maand hebben wij een contract ondertekend met Tennet voor een aansluiting op hun 
hoogspanningsnet. Dit betekent dat Tata Steel een klantaansluiting krijgt dicht bij de aanlanding van 
windenergie op zee en dat de groene energie over minder lange afstanden getransporteerd hoeft te 
worden.

 In januari van dit jaar hebben wij twee technologie leveranciers de opdracht gegeven om samen met 
ons de waterstofroute technisch uit te werken. Door niet één maar twee partijen deze opdracht te geven, 
krijgen wij beter inzicht in wat het beste ontwerp is voor Tata Steel. 

 Ook hebben wij begin dit jaar het participatietraject opgestart. Hierbij gaan wij al in een vroeg stadium 
van het project in dialoog met lokale bestuurders en omwonenden.

 Daarnaast zijn wij in gesprek met FNV over de benodigde expertise en werkgelegenheid

 Op dit moment werken meer dan 100 mensen fulltime aan dit project, en komende 12 maanden geeft 
Tata Steel ~40 miljoen uit aan het onderzoeken, ontwerpen en praktisch uitwerken van de transitie. De 
omvang van het project zal blijven toenemen.
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Financieel plan voor de transitie naar groen staal

De transitie vereist substantiële investeringen en leidt tot hogere productiekosten 

... en één van de meest 
kostenefficiënte staal-
producenten in West-Europa …

Tata Steel is één van de 
meest CO2-zuinige hoogoven 
producenten wereldwijd...

Miljardeninvesteringen in nieuwe 
installaties in komende 10 jaar

Hogere productiekosten, 
waaronder energiekosten 

(groene waterstof en elektriciteit)

Tata Steel heeft een goede uitgangspositie voor een succesvolle transitie naar groen staal in een 
schone omgeving.
 De investeringen die Tata Steel moet maken voor de transitie naar groen staal lopen in de miljarden. En 

de meerderheid van deze investeringen moeten binnen de komende 10-15 jaar gebeuren. Dat is inclusief 
de tweede fase nà 2030

 Daarbij komt dat de productie kosten van groen staal substantieel hoger liggen dan die van 
hoogovenstaal. Met name de hoge kosten voor het gebruik van waterstof en de stijgende prijzen voor 
groene elektriciteit spelen hier  een rol.

 Wij zijn nu bezig om dit financieel haalbaar te maken. Samen met de overheid en de aandeelhouder 
stellen wij een gedegen financieel plan op waarmee we onze overgang naar groen staal in een schone 
omgeving op een zo kort mogelijke termijn kunnen realiseren.

 Daarbij maken wij onderscheid in de benodigde investeringen voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe 
fabrieken (Capex) en in de productiekosten van groen staal, zoals de kosten voor groene waterstof en 
elektriciteit (Opex).
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Randvoorwaarden voor een 
succesvolle duurzame transitie
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We zouden graag met Nederlandse overheden samenwerken 
om deze randvoorwaarden verder vorm te geven

Steunmechanismen toepasbaar 
voor Tata Steel Nederland

Infrastructuur voor 
duurzame energie

Financiering

Tijdige en zorgvuldige 
vergunningverlening

Groene 
waterstof
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Een aantal voorwaarden is essentieel om de verduurzaming van onze staalproductie, en van de bredere 
industriële sector in Nederland mogelijk te maken.   

 Faciliteren van een tijdige én zorgvuldige vergunningverlening is essentieel voor de gewenste 
versnelling in onze transitie naar groen staal in een schone omgeving. De onherroepelijke vergunningen 
moeten uiterlijk begin 2026 binnen zijn om de huidige tijdslijnen te kunnen halen. 

 Creëren van de benodigde infrastructuur voor het gebruik van groene waterstof en elektriciteit en de 
aansluiting van de IJmuiden site op deze netwerken voor 2030. Wij hebben medio 2023 zekerheid nodig 
over de te realiseren infrastructuur.

 Opschalen van de productie en import van groene waterstofௗnaar ten minste 100 kt waterstof voor 
2030 (het equivalent van tenminste 1,5 GW offshore wind en >1 GW electrolyse-capaciteit). Met vreugde 
hebben we dan ook de recente berichtgeving gelezen over de extra geplande 10 GW windcapaciteit.

 Opzetten van steunmechanismen die op Tata Steel Nederland van toepassing zijn om de operationele 
kosten van de productie van groen staal op basis van waterstof economisch haalbaar te maken. Hierbij is 
met name de beschikbaarheid van betaalbare groene waterstof cruciaal. 

 Financiële ondersteuning om de benodigde investeringen te kunnen doen. Maar laat ik duidelijk zijn: 
Tata Steel zal een grote bijdrage leveren. Dit jaar draaien wij heel goed. Dat biedt ons de gelegenheid om 
alvast een aardig bedrag voor onze investeringen opzij te zetten.

 Zorgdragen voor een Level Playing Field. Er zijn grote nationale verschillen in CO2-wetgeving en 
toegang tot betaalbare en duurzame energiebronnen. Daardoor verschilt de hoogte van de benodigde 
investeringen die concurrerende staalproducten moeten maken. Daarnaast is de effectiviteit van 
instrumenten zoals de carbon border ajdustment measures onzeker. Dit leidt tot substantiële financiële 
onzekerheden, ook binnen de Europese staalindustrie en voor de Nederlandse staalindustrie in het 
bijzonder
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Heeft u vragen?

Tata Steel
Corporate Communications & Public Affairs 

www.tatasteel.nl/omgeving
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