
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensitivity: general 

 

Verslag Burentafel 
 
Burentafel 6 juli 2022 
18:00-19:30 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 
Angelien hensen – Vereniging IJmuiderstraatweg 
Jos Kortekaas – Wijkplatform Velsen-Noord 
 
Afwezig: Hans Kramer – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
  Dirk Weidema – Milieuplatform Ijmuiden 
  Gerard Meesters – Vereniging Stationsweg Beverwijk 
 
Aanwezig Tata Steel 
Marco Workel, Bram Nugteren, Marije Dijksma 
 
 
Agenda 

1. Actualiteiten 
• Brief Luuk en Angelien 
• Ontwikkelingen Tata Steel en communicatie met Burentafel/omgeving 

2. Vragen uit de Burentafel 
• KGF2 (vragen Dirk, Luuth en Jos) 
• GGD rapport (vragen Luuth en Luuk) 
• Update expertmeeting RIVM (Luuth) 
• Klantaansluiting Tata Steel bij Tennet (vraag Frans) 

3. Reststoffen – uitleg Tata Steel over hun reststoffen 
4. Update HIsarna 
5. Rondvraag 

 
 
Ad 1. Actualiteiten 
Er is lang gesproken over een brief die Vereniging IJmuiderstraatweg heeft verzonden 
ter bespreking tijdens de Burentafel. Hierin werden punten opgesomd waarom ze niet 
tevreden zijn met de huidige vorm van de Burentafel. De brief en onvrede werden 
mondeling toegelicht. Een belangrijk punt was directe sluiting van KGF2. Tata Steel 
heeft uitgelegd dit niet te kunnen doen omdat de kooks- en gasfabrieken een belangrijk 
onderdeel zijn van het geïntegreerde staalbedrijf en dat ze in de toekomst uit gebruik 
genomen kunnen worden. Een eerste wanneer de eerste DRI-fabriek in gebruik is. 
Bovendien is het financieel nodig ze in gebruik te houden zodat de juiste investeringen 
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gedaan kunnen worden om zo snel mogelijk over te gaan naar een CO2-neutrale 
staalproductie. 
 
Ook is er gesproken over het delen van informatie. Daarop heeft TS uitgelegd dat de 
input van de Burentafel en omgeving erg belangrijk is, bijvoorbeeld bij het nemen van 
maatregelen die nu in de Roadmap Plus zijn opgenomen. 
 
 
Ad 2. Vragen uit de Burentafel 
 
Er waren een aantal vragen gestuurd voorafgaande aan de Burentafel. Het 
belangrijkste wat besproken zou worden was de uitkomst van de RIVM-
expertmeetings. Helaas is het verslag daarvan nog niet gepubliceerd. Alle partijen die 
bij het overleg waren hebben met elkaar een embargo afgesproken. Een aantal 
mensen uit de Burentafel geeft aan dat ze graag meegenomen willen worden met alle 
stukken en begrijpen het embargo niet. Ook benoemen ze dat dit traject erg lang duurt 
waardoor ze het gevoel krijgen dat er dingen worden achtergehouden. TS legt uit dat 
ook zij hadden gehoopt dat dit traject sneller was verlopen. De provincie is penvoerder 
van het verslag en zij zullen dit openbaar maken (publicatie volgende week). 
 
Verder aan bod (niet in volgorde van de agenda) bespraken we vragen over KGF2, het 
GGD-rapport en ook nog kort de klantaansluiting bij Tennet. 
 
Een vervolgvraag over degrafiteren. Dit gebeurt bij een lege oven met zuurstof. Ook is 
een lijst met data over stoffen bij KGF2 gedeeld met de Burentafel. Deze staan in het 
e-MJV en het ZZS-dossier.  
 
Aan de hand van een presentatie licht TS toe hoe het zit met kooksgas, kleppen en 
een individuele drukregeling bij KGF2. 
 
Het GGD-rapport van juni is opgesteld door de GGD. TS heeft daar geen informatie 
voor geleverd. 
 
Voor de klantaansluiting van TS bij Tennet is de realisatieovereenkomst getekend 
(december 2021). De oplevering van TS kan wanneer HVS33 gereed is. Bij TS worden 
twee hoogspanningsverdeelstations gebouwd. HVS33: 150kV verdeelstation met 2 
transformatoren 280/150 kV. De verwachting is om in Q4 van dit jaar een 
vergunningaanvraag te doen. En HVS34: 50kV verdeelstation met 3 transformatoren 
150/50 kV. Hiervan is de verwachting om in Q3 2023 de vergunning aan te vragen. 
Actie TS: dit agenderen voor het volgende overleg. Inclusief de locaties voor 
HVS33 en HVS34. 
 
TS geeft ook nog een korte update over de Roadmap Plus met een toelichting over 
afgeronde projecten en lopende projecten. Ook is TS bezig met een 3D animatie over 
de Roadmap Plus. De Burentafel is daar enthousiast over. 
 
Voor de DeNOx installatie wordt de vergunningenprocedure een uitgebreide procedure 
waardoor het 6 maanden langer duurt. TS wil een gedoogvergunning gaan aanvragen 
voor de bouw. De Burentafel ondersteunt dit en TS is blij dat te horen. Steun vanuit DR 
zou ook welkom zijn. TS draagt het volledige risico wanneer de vergunning mogelijk 
wijzigingen vereist. 
 
 
Ad 3. Reststoffen 
Aan de hand van een slide zijn de stromen van reststoffen toegelicht in tonnen per jaar. 
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Ad 4. Update HIsarna 
TS heeft op de website een bericht geplaatst met een melding dat HIsarna opgestart 
gaat worden voor een proef. Dit is op 6 juli gebeurd. De geplande productie van 
HIsarna is ongeveer 50kt per jaar. De Burentafel vraagt waarom TS deze fabriek nog 
opstart als de toekomstplannen zijn gewijzigd naar staalproductie op basis van 
waterstof. TS heeft uitgelegd dat zal worden onderzocht hoe de HIsarna-technologie 
past binnen de huidige en toekomstige productie van staal in Ijmuiden. In HIsarna 
kunnen meer soorten restproducten uit het staalproductieproces worden hergebruikt. 
Daardoor wordt onderzocht wat de rol van HIsarna kan betekenen voor circulariteit. 
 
 
Ad 5. Rondvraag 
Moties Tweede Kamer. 
De Burentafel vraag hoe TS zal antwoorden op deze moties. TS geeft aan dat er wordt 
nagedacht over een vervolg van de Roadmap. De Burentafel ziet graag de wil om meer 
te doen bij TS en opnieuw wordt het idee van kooks import genoemd.  
 
Fijnstof en luchtkwaliteit 
Uit het laatste RIVM/GGD rapport kwam naar boven dat de luchtkwaliteit van de 
IJmond niet voldoet aan de nieuwste WHO advieswaardes. TS geeft aan waar de 
huidige waardes liggen op het gebied van fijnstof en wat de bijdrage van TS daaraan 
is. Dat geeft ook een beeld van de daling van fijnstof in de regio na uitvoering van de 
Roadmap Plus. 
 
Volgende agenda 
Voor het vervolg overleg wordt gevraagd de locaties van de 
Hoogspanningsverdeelstations te delen en hoe er om wordt gegaan met geluid, net als 
bij de bouwwerkzaamheden voor de DRI. 
Een laatste onderwerp wat wordt genoemd zijn de incidenten bij Tata Steel en hoe het 
kan gebeuren dat sommige incidenten herhaaldelijk voorkomen. 
Actie TS: nieuwe Burentafel plannen voor na de zomervakantie 


