
Diverse sectoren dragen bij aan de uitstoot 
(emissie) van ammoniak en stikstofoxide in 
Nederland. Ammoniak wordt voornamelijk 
uitgestoten door landbouw en veeteelt. 
Stikstofoxide wordt vooral uitgestoten 
door verkeer, scheepvaart en industrie. De 
nationale uitstoot van de stikstofverbindingen 
ammoniak en stikstofoxide bedraagt in totaal 
300 miljoen kg.
Om de discussie over stikstof te begrijpen, zijn 
de volgende termen belangrijk:
• Concentratie (hoeveel zit er in de lucht?)
• Emissie (hoe komt het in de lucht?)
• Depositie (hoe komt het op/in de grond?)

NATURA 2000
De uitstoot van ammoniak en stikstofoxide 
kan uiteindelijk als neerslag (=depositie) 
terechtkomen in beschermde Nederlandse 
Natura 2000 gebieden. Het risico is dan dat het 
stikstofmolecuul daar verbindingen aangaat 
die verantwoordelijk zijn voor verzuring en 
vermesting. En dit zal uiteindelijk zorgen voor 
afname van de biodiversiteit. 
Waar de neerslag plaatsvindt is afhankelijk van 
een aantal aspecten: 
• Bijvoorbeeld de locatie en de hoogte van 

de emissiebron (denk bijvoorbeeld aan een 
hoge schoorsteen). 

• De karakteristieken van het rookgas 
(temperatuur, vochtgehalte) zijn van 
invloed 

• Ook de meteo-omstandigheden hebben 
invloed op waar de emissie neerslaat 
(windrichting en windsnelheid).  

De Natura 2000 gebieden zijn op Europees 
niveau als waardevol bestempeld en hebben 
daarom een speciale beschermingsstatus. 
De Europese habitatrichtlijn schrijft voor dat 

de biodiversiteit in deze natuurgebieden 
behouden moet blijven. Grote delen van de 
Nederlandse Natura 2000 ontvangen teveel 
stikstof, de natuur staat daar onder druk en de 
biodiversiteit neemt af. Het Noord-Hollands 
Duinreservaat en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland zijn de belangrijkste Natura 
2000 gebieden in de directe omgeving van 
het terrein van Tata Steel. Ook delen van deze 
natuurgebieden staan onder druk.

Ammoniak en stikstofoxide 
omrekenen naar stikstof (N)
Omdat alleen het stikstofgedeelte “N” 
bijdraagt aan de afname in biodiversiteit in 
de Nederlandse Natura 2000 gebieden, is het 
belangrijk dat de uitstoot van ammoniak (NH3) 
en stikstofoxide (NOx) wordt omgerekend naar 
N. Het stikstofmolecuul N is een groter deel 
van ammoniak dan van stikstofoxide.

STIKSTOF 
Stikstof is overal om ons heen. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat namelijk uit stikstof. 
Deze stof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn verbindingen 
van stikstof in de lucht die wél schadelijk kunnen zijn. Dit zijn ammoniak (NH₃) en 
stikstofoxiden (NOx).   

 De categorie industrie is verantwoordelijk  
voor 2% van de totale stikstofdepositie in  
Natura 2000 gebieden in Nederland. Tata Steel 
draagt voor 0,12% hieraan bij. 



Puur gekeken naar de uitstoot van stikstof (N) 
blijkt dat Tata Steel verantwoordelijk is voor 
1% van de nationale uitstoot. Wanneer je 
kijkt naar de neerslag op de Nederlandse 
Natura 2000 gebieden is:  
• 40% hiervan terug te leiden naar de 

landbouw.
• 35% afkomstig uit het buitenland
• 11% van wegverkeer 
• 2% afkomstig van industrie (inclusief 

energie) 
• Tata Steel is verantwoordelijk voor 0,12%

Bovenstaande afbeelding (bron CBS voor de 
emissie en RIVM voor de depositie) toont de 
bijdrage van de verschillende sectoren aan het 
totaal in Nederland.

Wat doen wij?
Wij zijn ons bewust van onze stikstofoxide-
uitstoot als onderdeel van het totale 
Nederlandse stikstofprobleem. Wij nemen 
hierin ook onze verantwoordelijkheid en zullen 
continu blijven verbeteren. De belangrijkste 
investering voor de verdere vermindering van 

de uitstoot van stikstofoxiden vanaf het Tata 
Steel terrein, is de bouw van een zogeheten 
DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Deze 

maatregel is onderdeel van de Roadmap Plus, 
een pakket aan maatregelen om de impact 
op de leefomgeving verder te verminderen. 
Wanneer de DeNOx-installatie in 2025 in 
gebruik wordt genomen zal de uitstoot van 
stikstofoxide voor de gehele site IJmuiden met 
zo’n 30% afnemen ten opzichte van de start 
van het verbeterprogramma in 2019. Lees 
meer over onze maatregelen en komende 
projecten in ons voortgangsrapport 
Roadmap Plus. 

Op weg naar groen staal
Naast het plaatsen van de DeNOx-installatie 

worden er nog meer reductiemaatregelen 
gerealiseerd. Zo passen we bijvoorbeeld 
waar mogelijk ons bedrijfswagenpark 
aan in de vorm van elektrificatie, worden 
onze locomotieven gemoderniseerd tot 
emissiearme locomotieven en worden alle CV-
ketels emissiearm. Ook brengt onze transitie 
naar het maken van groen staal met waterstof 
de uitstoot van stikstofoxide verder naar 
beneden. 

Wij overleggen met de provincie over de 
aanpak, zodat alle voordelen van minder 
stikstofoxide-uitstoot binnen en buiten het 
terrein van de fabriek in IJmuiden, zelfs voor 
andere delen van Nederland, optimaal worden 
benut.

Ammoniak (NH3)

STIKSTOF (N)

Stikstofoxide (NOx)

Uitstoot (Emissie)
65% van totaal

Landbouw 87,3%
Particulier huishouden 5,3%
Diensten, afval en water 2,8%
Wegverkeer 3,0%
Nijverheid 1,25%
Energiesector 0,15%
Overige bronnen 0,05%
Scheepvaart 0,01%

Neerslag (Depositie)

In Nederlandse Natura 2000 gebieden
Landbouw 40%
Verkeer 11%
Industrie (incl. energie) 2%
Buitenland 35%
Tata Steel 0,12%

Uitstoot (Emissie)
35% van totaal

Wegverkeer 34,0%
Scheepvaart 13,9%
Nijverheid (incl. industrie) 12,4%
Energiesector 9,7%
Landbouw 7,6%
Luchtvaart 1,3%
Overige bronnen 21,2%

Cijfers emissie: CBS
Depositie: RIVM

https://omgeving.tatasteel.nl/roadmap-plus/
https://omgeving.tatasteel.nl/assets/user/Hinder/Roadmap/Voortgangsrapport%20Roadmap%20Plus.pdf
https://omgeving.tatasteel.nl/assets/user/Hinder/Roadmap/Voortgangsrapport%20Roadmap%20Plus.pdf
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Heeft u ideeën waardoor wij u beter op de hoogte kunnen houden? Laat het ons vooral weten.  
Mail naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com of kom langs op het informatieloket in Wijk aan Zee. 
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De luchtkwaliteit, wat is dit 
precies?
Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor 

stikstofverbindingen zoals stikstofmonoxide 
(NO) en stikstofdioxide (NO2). NO is beperkt 

van invloed op de gezondheid, herhaalde 
blootstelling aan een te hoge concentratie  
NO2 kan invloed hebben op de gezondheid. 
De concentratie van NO2 in de lucht is 

belangrijk voor de luchtkwaliteit. De wettelijke 
Europese NO2-norm voor luchtkwaliteit is  
40 ug NO2/m3 (jaargemiddelde concentratie). 

De advieswaarde van de World Health 
Organization (WHO) van NO2 is 10 ug/m3.

Luchtkwaliteit in de IJmond
De concentratie NO2 blijft op de meetpunten 

rondom het terrein van Tata Steel ver onder 
de wettelijke grenswaarde en neemt steeds 
verder af. De lucht in de IJmond voldoet dus 
ook aan de Europese NO2-normen. Zie tabel 1.

Onze stikstofoxide-uitstoot
De uitstoot van stikstofoxide bij Tata Steel 
bestaat voornamelijk uit NO. In de lucht wordt 
het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel 
omgezet tot stikstofdioxide (NO2).Tata Steel 

stootte de afgelopen jaren tussen de ca. 5.000 
en ca. 6.000 ton stikstofoxide per jaar uit. De 
grootste bronnen van uitstoot zijn de 
Pelletfabriek en de Sinterfabriek. Zie tabel 2.

Tata Steel heeft voor de uitstootpunten van 
stikstofoxide op het terrein een vergunning. 
De hoeveelheid die mag worden uitgestoten is 
in de vergunningvoorschriften of in algemeen 

geldende wettelijke regels vastgelegd.
Om er zeker van te zijn dat we ons aan deze 
regels houden voeren wij continu controle uit. 
Dit doen we door middel van:
• Continue metingen
• Periodieke metingen
• Emissie Relevante Parameters (ERPS)

De resultaten van onze controles 
rapporteren wij aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en aan de Omgevings-
dienst Noord-Holland Noord. Onze stikstof-
oxide-uitstoot voldoet aan de geldende regels 
(wet en/of vergunning). Dit komt doordat wij 
onder andere gebruik maken van de best 
beschikbare technieken voor milieu-installaties.

Onze stikstofoxide-neerslag
Tata Steel heeft met betrekking tot de 
stikstofoxide-neerslag als gevolg van haar 
bedrijfsactiviteiten een vergunning in het 
kader van de Wet natuurbescherming.  
Naast deze vergunning moest Tata Steel 
tot 29 mei 2019 voldoen aan het landelijk 
geldende PAS (Programma Aanpak Stikstof ). In 
mei heeft de Raad van State het PAS 
onverbindend verklaard. Vanaf dat moment is 
er landelijk veel onduidelijkheid over de wijze 
waarop met stikstofoxide moet worden 
omgegaan. Duizenden projecten, met name 
woningbouwprojecten, liggen stil en/of lopen 
vertraging op.

Deze uitspraak heeft ook invloed op alle 
lopende vergunningaanvragen van Tata Steel 
voor projecten die stikstofoxide 

uitstoten. Middels het wettelijke verplichte 
verspreidingsmodel ‘Aerius-calculator’ wordt 
de stikstofoxide-neerslag uitgerekend.

Projecten kunnen alleen doorgang vinden 
als zogenaamd ‘intern salderen’ wordt 
toegepast. Intern salderen houdt in dat 
de stikstofneerslag die veroorzaakt wordt 
door nieuwe  activiteiten binnen hetzelfde 
project gecompenseerd moeten worden 
door de stikstofneerslag van reeds bestaande 
activiteiten te verlagen. Met als gevolg 
dat de nieuwe activiteit uiteindelijk niet 
tot een toename van stikstofdepositie in 
natuurgebieden zal leiden.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen bij Tata Steel? Bekijk dan 
de website: tatasteel.nl/omgeving. 
Hieronder een overzicht van andere 
communicatiekanalen: 

■ Website tatasteel.nl/roadmap plus
■ Informatieloket Tata Steel in de Buurt
■ Bewonerspanel Wijk aan Zee
■ Regionale krant 'Staal & IJmond'
■ Nieuwsbrief RondomStaal

Volg ons op social media:
■ Facebook: Tata Steel in Nederland
■ Twitter: @TataSteelNL
■ LinkedIn: Tata Steel in Europe

Tabel 1. Luchtkwaliteit in de IJmond Tabel 2. Stikstofoxide-uitstoot door Tata Steel
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