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Agenda 

1. Actualiteiten 
• Opsplitsing TSUK en TSN 
• Gesprekken SSAB 
• Gezondheid 

2. Programma Tata Steel 2020-2050 
3. Roadmap en interne campagne ‘Samen verminderen wij de overlast” 

 
Aanwezig: 
Frans Backus – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
Angelien Hensen – Vereniging IJmuiderstraatweg 
Johan Zwakman – Wijkplatform IJmuiden  
Hans Kramer – Creutzberglaan Beverwijk 
Luuk Kiers – Vereniging IJmuiderstraatweg 
Gerard Meesters – Vereniging Stationsweg Beverwijk 
Michel Sjoers – Wijkplatform Velsen-Noord 
Marjan Tamis – Wijkplatform Velsen-Noord 
Marco Workel – Tata Steel 
Bram Nugteren – Tata Steel 
Donald Voskuil – Tata Steel 
Marije Dijksma – Tata Steel 
 
Afwezig: 
Luuth van der Scheer – Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee 
Dirk Weidema 
 
Mededeling van Hans: De wijkgroep Creutzberglaan zal worden opgeheven en zal 
overgaan in Wijkgroep Westertuinen. Er was te weinig belangstelling dit voort te zetten. 
 
Actualiteiten 
Er is de afgelopen tijd veel media aandacht voor Tata Steel. Belangrijk nieuws is 
aangekondigd dat TSE zal worden opgesplitst in TSUK en TSN. Deze ontvlechting is 
de maandag na aankondiging in gang gezet. Het is een lastig proces maar de planning 
is om dit het voorjaar 2021 af te ronden. 
 
Ook is er interesse getoond van het Zweedse bedrijf SSAB in Tata Steel Nederland. 
SSAB is iets groter dan TSN en produceert ongeveer 8, miljoen ton staal per jaar. Net 
als destijds met ThyssenKrupp zal een voorstel naar de Europese Commissie gaan 
voor een mededingingsonderzoek. Als het allemaal doorgaat betreft het een overname 
van SSAB. 
 
Tata Steel (India) heeft het besluit tot ontvlechting van TSE genomen. De UK 
produceert ongeveer 4,6 ton staal per jaar, IJmuiden ongeveer 7,8 ton staal per jaar. 
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De ontvlechting van TSE en de gesprekken met SSAB hebben geen invloed op de 
maatregelen uit de Roadmap en Tata Steel blijft zich inzetten op het verminderen van 
de overlast in de omgeving. 
 
Gezondheid 
EenVandaag heeft onlangs cijfers van het IKNL gepubliceerd met percentages 
longkanker in de IJmond per postcodegebied. Zorgen werden geuit door omwonenden 
van Tata Steel en zijn ook ter sprake gekomen tijdens het Burentafel overleg. TS 
neemt deze zorgen en cijfers uiterst serieus.  
 
Deze cijfers zijn geen verschil ten opzichte van het resultaat van het GGD onderzoek 
van afgelopen zomer. De GGD heeft het percentage per gemeente gedeeld op basis 
van dezelfde cijfers als EenVandaag heeft gedaan per postcodegebied. Hoe kleiner het 
gebied, des te groter de verschillen zoals is gebleken.  
 
Er is gesproken over de oorzaak van deze percentages. Echter is de oorzaak van deze 
percentages niet onderzocht door de GGD en het IKNL. 
 
Programma Tata Steel 2020-2050 
TS heeft kort gesproken over het Programma van de provincie en IJmondgemeenten. 
TS is blij dat dit plan is opgesteld en bevat een goede weging tussen gezondheid en 
economie. Daarbij wordt een koppeling gemaakt op de lange termijn, dus hoe het 
bedrijf gaat veranderen. Op hoofdlijnen is TS dus blij met dit programma, maar er zijn 
ook nog een aantal vragen waarover we in gesprek gaan met de overheden. 
 
Een aantal van de leden van de Burentafel heeft in de zomer een reactie gegeven op 
de conceptversie. Deze nieuwe versie moeten ze nog bestuderen. 
 
Roadmap 
Bij de KGF2 is TS volop in onderzoek naar bronnen van geuroverlast. TS vind het zeer 
vervelend dat ze op dit gebied nog geen concrete maatregelen hebben kunnen nemen 
om deze vorm van overlast te verminderen. De maatregelen die in de Roadmap staan 
bij KGF2 worden uitgevoerd en ligt op schema. 
 
In de Burentafel was er een vraag over H2S lucht van KGF2. TS heeft uitgelegd dat het 
bij KGF2 voornamelijk SO2 is. H2S komt vooral van de Hoogovens. Bij de Hoogoven is 
er soms een zichtbare pluim te zien. Uit onderzoek van TS en de overheid is gebleken 
dat geuroverlast van deze pluim nihil is. 
 
Ook was er een vraag over export van kooks. TS heeft verteld dat er een balans wordt 
gezocht in de productie van kooks om te voorkomen dat er een tekort ontstaat voor de 
productie van staal, daarbij kan een klein surplus ontstaan. Dit is een enkele keer 
verkocht aan de UK. 
 
Vorige Burentafel zijn de toekomstplannen van TS gepresenteerd. Daarin staat dat 
KGF2 rond 2032 uit bedrijf genomen zal worden in verband met de energietransitie.  
 
De vragen van Dirk Weidema, die niet bij de Burentafel aanwezig kon zijn, zullen 
schriftelijk worden beantwoord. 
 
De vraag over de relatie tussen geur en gezondheid is gerelateerd aan het ZZS 
dossier. De wetgever heeft alle bedrijven opgeroepen te rapporteren welke stoffen zij 
uitstoten en hoeveel. Deze inventarisatie loopt nu. Het is aan de OD NZKG om 
hiermee aan de slag te gaan zodra TS de lijst heeft ingediend. TS heeft vergunningen 
voor wat er wordt uitgestoten, de emissie (oftewel wat er uit de schoorsteen komt). Wat 
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betreft gezondheid kijkt bijv. een GGD naar de immissie (oftewel de luchtkwaliteit, dus 
alles wat er wordt uitgestoten zoals bijvoorbeeld de uitstoot van TS, scheepvaart, 
luchtvaart en voertuigen). 
 
Stof. Voor grafiet is de ROZA-hal gebouwd. Ook is het converterslakproces bij zowel 
Harsco als in de Staalfabriek van Tata Steel aangepast. Bij het analyseren van 
stofmonsters zien we geen grafiet meer en nauwelijks converterslakstof. Het stof 
afkomstig van ertsen en kolen moet beter onder controle worden gebracht. Echter 
moet je rekening houden met het stof wat al verwaaid is en over het terrein ligt 
verspreid, dit kan ook in de omgeving terecht komen. 
 
 
Campagne ‘samen verminderen wij de overlast’ 
TS is een campagne gestart om alle medewerkers persoonlijk aan te spreken op de 
acties en werkzaamheden die kunnen leiden tot overlast. Dit wordt gedaan door grote 
billboards op het terrein en bij de ingang van TS, door autostickers en posters. Ook 
wordt elke productie eenheid uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan om te 
kijken op welke manier zij kunnen bijdragen aan het verminderen van de overlast. 
Actie TS: Rook van schepen en schipper hierop aanspreken meenemen in 
campagne. 
 
Daarnaast heeft TS ook alle medewerkers verzocht om netjes en fatsoenlijk met 
anderen om te gaan op social media. 
 
De Burentafel werd afgesloten met een korte animatie over project Everest. 
 
 
Antwoord op vragen Weidema KGF2 
 
Vraag: Uit correspondentie met de OD NZKG die dit jaar een inspectie bij u heeft 
uitgevoerd is gebleken dat er op een groot aantal punten onvolkomenheden werden 
geconstateerd.  Zie bijlage. 
Bovendien weten wij dat een groot aantal ovens nog wacht op renovatie. Deze ovens 
hebben lekkende deuren en wanden waaruit niet alleen de hinderlijke H2S ontsnapt 
maar  
tevens de nodige PAK’s.  
  
Tata Steel verwijst steevast voor gezondheidsvragen naar de GGD. De GGD baseert 
zijn bevindingen mede uit het databestand van het IKNL. Uit dit bestand is nu gebleken 
dat de percentages longkanker in de postcodegebieden rond het Tata Steel terrein 
significant hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.  
Als wij nu de resultaten uit het klachtenonderzoek H2S naast de resultaten uit het IKNL 
rapport leggen slaat bij menigeen de schrik om het hart. 
  
  

1. Ontkent Tata Steel nog altijd dat het significant verhoogd voorkomen van m.n. 
longkanker geen oorzakelijk verband houd met haar emissies van fijn stof en 
PAK’s en alleen ten gevolge van het rookgedrag mag worden afgewimpeld? 

Wij hebben het tijdens de Burentafel gehad over de cijfers voor longkanker per 
postcodegebied die recent bekend zijn gemaakt door het IKNL via het programma 
EenVandaag. Deze cijfers, net als de percentages die per gemeente door de GGD 
bekend zijn gemaakt afgelopen zomer, gebaseerd op dezelfde data, nemen wij uiterst 
serieus. Gezondheid is immers in ons aller belang. Wij verwelkomen ieder onderzoek 
dat daaraan bijdraagt. Het is voor iedereen van belang te kunnen handelen op basis 
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van zorgvuldig vastgestelde feiten. Wij blijven inzetten op goede informatievoorziening 
aan alle betrokkenen, medewerkers en leveranciers. 
 

2. Erkent Tata Steel het feit dat de nog te reviseren ovens H2S en PAK’s emitteren? 
We verwijzen u graag naar het bericht op onze website over Roadmap+. Een groot 
project van deze Roadmap+ betreft verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 
(KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiele nieuwe afzuigtechniek 
wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Dit project vraagt tot 50 
miljoen euro investering. Wij willen met deze tussentijdse maatregel tot snellere 
vermindering van overlast door KGF2 komen. De uitvoering van dit project wordt per 
onmiddellijk gestart.  
 

3. Indien met ja beantwoord – Wat gaat u op zeer korte termijn ondernemen om 
deze emissie daadwerkelijk te doen stoppen? 

Zie het antwoord op vraag 2. 
 

4. Indien met nee beantwoord – Kunt u aantonen dat deze nog te reviseren ovens 
aan de voorschriften voldoen en géén H2S en PAK’s emitteren? 

Zie het antwoord op vraag 2. 
 

5. Bent u het met ons eens dat indien u zich aantoonbaar aan de voorschriften 
houdt dat het voorkomen van deze significante verhogingen van longkanker een 
aansporing moet zijn om uw voorschriften drastisch aan te passen?  

Zoals ook bij vraag 1 is genoemd nemen wij de cijfers die bekend zijn gemaakt door de 
GGD en het IKNL uiterst serieus. Wij blijven inzetten op goede informatievoorziening 
aan alle betrokkenen, medewerkers en leveranciers. Het is voor iedereen van belang 
te kunnen handelen op basis van zorgvuldig vastgestelde feiten. Wij verwelkomen 
ieder onderzoek dat daaraan bijdraagt. 
 
 
 
 


