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Verslag Burentafel  
 
Burentafel 4 oktober 2022 
17:30 – 19:00 Congres Centrum Tata Steel 
 
Aanwezig Burentafel 
Frans Backus – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
Johan Zwakman – Wijkplatform IJmuiden-Noord 
Angela Scholder – Wijkplatform IJmuiden-Noord 
Luuth van der Scheer – Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee  
Luuk Kiers – Vereniging IJmuiderstraatweg 
Jos Kortekaas – Wijkplatform Velsen-Noord 
Gerard Meesters – Vereniging Stationsweg Beverwijk 
Angelien Hensen – Vereniging IJmuiderstraatweg 
 
Afwezig 
Hans Kramer – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
Dirk Weidema – Milieuplatform Ijmuiden 
 
Aanwezig Tata Steel 
Marco Workel, Bram Nugteren, Annemarie Manger, Marije Dijksma 
 
Agenda 

1. Actualiteiten 
• Voorstel onafhankelijk voorzitter Burentafeloverleg 
• Ter info: inloopsessies 13 en 22 oktober in het loket in Wijk aan Zee over de 

Roadmap Plus 
• Terugkoppeling Tata Steel Festival en eerste paal moment 

Ontstoffingsinstallatie 
2. Gestelde vragen Burentafel 

• Vraag Jos over KGF proces 
• Vraag Frans over waterstofontwikkelingen  
• Eventuele extra vragen nav de schriftelijke vragen van Luuk 

3. Elektriciteitssituatie (Frans) 
• Update HVS33 en HVS34 

4. Rondvraag 
 
Ad 1. Actualiteiten 

• Voorstel onafhankelijk voorzitter 
TS opent de vergadering. Na twee eerdere overleggen waar is gesproken over het doel 
van het Burentafeloverleg, vertrouwen en het gebrek hieraan stelt TS voor dat we 
gezamenlijk kunnen kijken of een onafhankelijk voorzitter kan bijdragen het overleg te 
verbeteren. Een aantal mensen uit de Burentafel vinden dit een goed voorstel en 
noemen dit eerder te hebben voorgesteld. Een aantal anderen vinden het overleg zoals 
het is goed en zien geen toegevoegde waarde aan een onafhankelijke voorzitter. 
Er wordt gezamenlijk besloten het overleg te houden zoals het is. 
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• Inloopsessies 

TS vertelt dat er op 13 en 22 oktober inloopsessies worden georganiseerd in het loket 
in Wijk aan Zee. Dit om met mensen in gesprek te gaan over de ervaren hinder en 
maatregelen die Tata Steel neemt om dit zo veel mogelijk verder te beperken. Dit helpt 
TS om te weten waar ze zich op moeten focussen en waar prioriteit aan gegeven moet 
worden. De Burentafel vindt het goed dat wij dit doen. 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor een schonere productie, niet alleen aandacht voor 
het binnen de regels opereren. Daarnaast wordt gevraagd serieuze acties (sluiting) te 
ondernemen op KGF2. Op deze manier laat je zien dat je iets doet voor de omgeving. 
 
TS legt uit wat in hoofdlijnen de financiële impact is mocht TS besluiten KGF2 te sluiten 
en kooks en (aard)gas aan te kopen. 
 
Een andere vraag uit de Burentafel. Is de KGF2 dan de belangrijkste fabriek van TS? 
TS legt uit dat alle fabrieken met elkaar in verbinding staan. De KGF’s zijn daarin erg 
belangrijk omdat ze ook voorzien in de energie die daar wordt geproduceerd en wordt 
gebruikt bij andere fabrieken. 
 
Er wordt vóór de sluiting van KGF2 met Roadmap Plus en onderhoud veel 
geïnvesteerd in deze fabriek. Onderhoud bij een Kooks- en Gasfabriek is ingewikkeld 
omdat je zo’n fabriek niet kunt uitzetten waardoor werkzaamheden bij een lopende 
fabriek uitgevoerd moeten worden. 
 
De Burentafel wil weten of TS beroep gaat aantekenen  tegen de derde LOD ongare 
kooks. Dit wil TS gaan doen omdat volgens TS ongare kooks inherent zijn aan het 
proces. Nu zijn  er rond de 0,02% van de ovens die als ‘ongaar’ worden 
geclassificeerd. TS wil dit zo veel mogelijk voorkomen maar helemaal kan niet worden 
gegarandeerd. Wel zal er blijvend onderzoek worden gedaan naar verbetering. Er 
bestaat geen formele / internationaal geaccepteerde definitie van ongare kooks. TS 
meldt momenteel ongare kooks nog als ongewoon voorval. 
 
De Burentafel begrijpt niet dat er in het verleden geen actie is ondernomen op 
nieuwbouw van KGF2. Er heerst een gevoel bij de Burentafel dat ook nu niet de juiste 
keuzes worden gemaakt met mogelijke impact op de omgeving en benoemen dat het 
onacceptabel is dat er gezondheidsschade wordt ondervonden door TS. Wel wordt 
opgemerkt dat er afgelopen jaren al veel is verbeterd. 
 
Het pad voor de komende jaren tot sluiting van KGF2 is uitgestippeld in de Roadmap 
Plus en er wordt gekeken wat er gedaan kan worden wanneer de maatregelen uit de 
Roadmap Plus zijn afgerond. 
 

• Tata Steel Festival 
Het festival was opgericht ivm nationale burendag op 24 september en TS wil graag de 
deuren open zetten voor iedereen. Er waren zo’n 3000 bezoekers en er was ook veel 
aandacht voor de banenmarkt. Er waren presentaties over de Roadmap Plus, Groen 
Staal, tours over het terrein, het museum was geopend. 
 
Ad 2. Vragen uit de Burentafel 

• Waterstof 
Gas Unie heeft inloopavonden georganiseerd in de regio voor de 
waterstofinfrastructuur waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit was een goede 
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bijeenkomst vonden leden van de Burentafel die daarbij aanwezig waren. TS heeft 
contact hierover met Gas Unie. 
 
De Burentafel wil weten hoe ver TS is met de ontwikkelingen van waterstofproductie. 
TS legt uit dat sinds de koerswijziging naar van eerst CCS naar een directe 
staalproductie met waterstof, de toekomstige vraag naar waterstof dermate is verhoogd 
dat er wordt gekeken naar de hoeveelheid waterstof die nodig is en hoe we die gaan 
betrekken. 
 
Het ziet er nu naar uit dat TS uiteindelijk meer dan 300 kiloton waterstof nodig zal 
hebben op jaarbasis. De studie voor Hermes (100MW) gaat over een electrolyser waar 
slechts 15 kiloton/jaar waterstof wordt geproduceerd. Daarom lopen er nu gesprekken 
wat een mogelijke volgende stap kan zijn. 
 
Het voordeel van waterstofproductie op het terrein van TS zit hem in synergievoordelen 
zoals dat naast de directe inzet van waterstof bij TS ook zuurstof nodig is dat wordt 
geproduceerd door elektrolysers. Daarmee heb je lagere kosten dan wanneer je 
waterstof importeert. 
 
De import van waterstof kan bijvoorbeeld komen uit Groningen, Rotterdam maar ook 
ingevoerd worden uit andere werelddelen. 
 
Over waterstof in het NZKG staat veel uitgelegd in de nieuwe CES. TS zal dit delen 
met de Burentafel. 
 

• Verstoringen bij KGF2 
De vraag was waarom verstoringen blijven bestaan en of hier niet van geleerd kan 
worden. TS vertelt dat je te maken hebt met veranderende situaties. Zo zijn er 
bijvoorbeeld in het voorjaar andere kolen ingekocht doordat TS geen kolen meer 
inkoopt uit Rusland. Een andere samenstelling van kolen kan weer voor nieuwe 
situaties in de fabriek zorgen. 
 
Wanneer er een melding gemaakt wordt voor de omgeving is dit te zien op social 
media en de website van TS. 
 
Ad 3. Elektriciteit 
De Burentafel wil graag weten hoe het zit met de klantaansluiting van TS bij Tennet. 
Als het goed is krijgen we deze week bericht van de bezwaarcommissie van gemeente 
Beverwijk. Een aantal omwonenden heeft bezwaar ingediend omdat in de aanvraag 
een ‘sporadische knal’ wordt genoemd. Deze kan gehoord worden bij het schakelen. 
Tennet verwijst hierbij naar TS omdat de mogelijke knal van de schakelaar komt. 
 
Actie TS: navragen wanneer het inspraakproces voor de vergunningaanvraag door 
Tata Steel van start gaat en dit delen met de Burentafel 
 
Ad 4. Rondvraag 
TS laat de interactieve kaart zien van de Roadmap Plus. De Burentafel vindt dit erg 
mooi geworden en handig om informatie op te zoeken. 
Groen Staal zal ook worden toegevoegd aan deze kaart. 
 
 
Volgende Burentafel zal worden gepland voor begin 2023. 

https://omgeving.tatasteel.nl/roadmap-plus/roadmap-plus-in-kaart.html

