
Informatiebijeenkomst geur

Januari 2020



2

Op 29 november opende Tata Steel 

het informatieloket, waar mensen 

welkom zijn voor:

▪ Vragen over het bedrijf

▪ Informatie over 

productieprocessen

▪ Informatie over 

omgevingsmaatregelen en de 

Roadmap 2030

▪ Klachten indienen

▪ Onderzoek stofmonsters

▪ Ideeënbus

▪ Informatiebijeenkomsten

Tata Steel in de Buurt



Geurbronnen
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▪ Ondanks geurbeperkende 

voorzieningen, komen er geuren vrij

▪ Afgelopen maanden meer 

geurklachten

▪ Mate van geur is afhankelijk van 

windrichting en –kracht.

▪ Door eerder genomen maatregelen is 

geuremissie verlaagd: 

- Sifon wasstraat Kooksfabriek

- Rookgascondensatie granulatie

Hoogoven7

- samenstelling walsolie aangepast

Geuroverlast
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Greep uit Roadmap 2030

▪ Inpandig verwerken ROZA-slak

▪ Onderzoek Kooksfabrieken

▪ Revisie Kookskamers

▪ Uitbreiding e-neuzennetwerk

Aanpak geur
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Aanpak Kooksfabrieken
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▪ Kooksfabrieken belangrijke geurbron

- ligging & windrichting

▪ Gedreven team onderzoekt alle 

geurbronnen bij Kooksfabrieken

▪ Geen gemakkelijke opgave

▪ Aantal geurbronnen is geïdentificeerd; voor 

een aantal hiervan ook passende 

oplossingen.

▪ Echter: niet alle geurbronnen ontdekt die 

mogelijk geurklachten veroorzaken. 

▪ Uw informatie is waardevol

▪ We werken hard om de snelheid er in te 

houden.

Aanpak Kooksfabrieken
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Emissies Kooksfabriek 2
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Greep maatregelen Kooksfabriek 2
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▪ Revisie kookskamers ▪ Bunkerdoorslag VW ▪ Klimpijpontsteking



Greep maatregelen Kooksfabriek 2
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▪ Gasverzamelleiding ▪ Deurraam▪ Horizontaal stookgaskanaal



6 jan. veel klachten vanaf moment wind draait naar zuid (170o)
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Onderzoek drone Kooksfabriek2 – februari 2020
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Monitoren: hoe? 
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▪ Februari 2020: samenwerkingsverband 

PNH, ODNZKG en Tata Steel

- Uitbreiding e-neuzennetwerk

- Doel: bronduiding verbeteren

- Rapportage bevindingen kwartaalbasis.

▪ Data e-neuzen niet openbaar, waarom?

- Duiden geurbronnen is complex

- Bevoegd gezag en specialisten. 

Uitbreiding e-neuzennetwerk
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E-neuzennetwerk met bevoegd gezag
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Monitoren: zoeken van bron & oplossing

▪ Monitoren van bron tot woonomgeving

▪ Inzicht bedrijfsvoering en effect op omgeving

▪ Duiden van de bron bij klachten en incidenten

▪ Informeren omgeving

• Milieunieuws - digitaal

• SMS

• Website: tatasteel.nl/omgeving

▪ Maatregelen

• Bij klachten en/of incidenten: SMS naar operator, actie door veroorzaker

• Bewustwording personeel

• Verbeteren of vervanging installatie, zoals sifon wasstraat en rookgascondensatie

16



Klachtenverloop
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E-neuzennetwerk

18



Geurmetingen
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Geurmetingen
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Geurmetingen

21



Fingerprints E-neuzen
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Vragen?

Tata Steel

www.tatasteel.nl/omgeving


