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Verslag Dorpsraad Wijk aan Zee – Tata 
Steel 
Versie 4 – 8 april 2020 
 
Wanneer: 5 maart 2020, 19:30-21:00 uur 
Locatie: Tata Steel in de Buurt, De Zwaanstraat 20, Wijk aan Zee 
 
Aanwezig Dorpsraad 
Vera van Waardenburg, voorzitter 
Albert van Lochem, secretaris 
Linda Valent 
 
Van Tata Steel zijn vertegenwoordigd Hans van den Berg, Marco Workel, Donald 
Voskuil, Bram Nugteren en Marije Dijksma. 
 
 

1. Vragen en acties vorig Dorpsraad-directie overleg 
Acties Tata Steel: 

- Bewonerspanel: contact met GGD en DR over invulling vragen en 
communicatie gezondheid > dit is gedeeld en de DR heeft daar akkoord 
op gegeven. 

- Presentatie Tata Steel van vorige DR gestuurd. 
-  KPI’s roadmap: In de presentatie zijn resultaten van de Roadmap te 

zien. 
 

- Kan Tata Steel aangeven wat het effect is van een maatregel uit de Roadmap? 
● In de presentatie zijn resultaten van maatregelen uit de Roadmap 

gedeeld. 
- Kan de geluidsmuur op het schrotpark niet hoger? 

● De muur is 8 meter hoog omdat de blokken die maximale hoogte 
hebben om een muur mee te bouwen. We willen eerst de resultaten van 
de muur en de U-vormige schappen zien voordat wij eventuele volgende 
stappen nemen. 

 
2. Ontwikkelingen Tata Steel 

Momenteel vinden er gesprekken op Europees niveau plaats. Tata Steel maakt 
plannen om investeringen te kunnen blijven doen in IJmuiden.  

 
Hans van den Berg is afgelopen tijd alle fabrieken langs geweest om het  
personeel te informeren over de intensiteit en maatregelen om hinder in de 
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omgeving tegen te gaan. Ook heeft hij het transformatie programma toegelicht.  
 
 
 
 
HIsarna 
De bedoeling was dat de HIsarna pilotfabriek begin 2020 opgestart zou worden. Dit is 

helaas nog niet mogelijk omdat we voor de stikstofdepositie een Wet 
Natuurbeschermingsvergunning nodig hebben en vergunningverlening ligt al 
sinds de zomer van vorig jaar stil.  Sinds de nieuwe beleidsregels van de 
provincie bekend zijn, is Tata Steel bezig met de voorbereiding voor een 
vergunningaanvraag. Hierover vindt overleg plaats met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland-Noord en Provincie Noord-Holland. We hopen op een spoedige 
herstart van HIsarna als onderdeel van de energietransitie. 

Opmerking DR: De huidige Hisarna is een open systeem en leidt tot vele emissies 
waaronder zelfs een toename van NOx voor de omgeving. Als zodanig vindt de 
DR dat de huidige Hisarna niet bijdraagt aan de energietransitie (wel aan een 
productieverhoging). Tata Steel heeft verteld dat wanneer HIsarna als 
opgeschaalde versie in IJmuiden in gebruik genomen wordt, dat dit een 
gesloten systeem bevat.  
Onze opmerking ter tafel was dan ook: wat is de bijdrage dan van dit huidige 
open systeem aan de energietransitie? Daarbij werd door de DR opgemerkt dat 
een sterk verhoogd PAKs-concentratie in een van de monsters van het grof  
stof-onderzoek is aangetroffen. Door de GGD werd gedacht dat dit  
hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van de Hisarna? De vraag aan Tata was; is dit  
bekend en hoe gaan jullie dit oplossen?  
Zie verder bij Vragen DR over HIsarna. 

 
 
Intern salderen bij HIsarna 
Hier wordt door Tata Steel naar gekeken. Het plan is naar NOx ruimte kijken bij de 

Hoogovens.  
Vraag DR: Heeft Tata deze ruimte (mocht deze er zijn) niet in de eerste plaats nodig 

voor de twee fabrieken waarvoor een juridische procedure loopt?   
 
Tata Steel is naast de HIsarna fabriek ook op andere vlakken bezig om te 

transformeren naar een andere vorm van staalproductie, die volledig CO2 
neutraal zal zijn. Projecten Athos en Hermes die hiervoor lopen zijn in 
samenwerking met Port of Amsterdam, EBN en de Gasunie, en Nouryon. 

 
 
Vragen DR over HIsarna 
Kijkt Tata Steel naar een grotere HIsarna of naar een waterstoffabriek? 

- Tata Steel onderzoekt beide (projecten Athos en Hermes). 
 
HIsarna status? Komt er een vergunningsaanvraag? 

- Voor HIsarna zijn we nu bezig met de aanvraag van een vergunning ihkv de 
Wet Natuurbescherming. De PAS uitspraak van afgelopen jaar heeft hierop 
behoorlijk impact waardoor het project vertraagt. 

 
Warmband 2, wanneer komt de vergunningsaanvraag ter inzage? 

- Dat weten wij niet precies, maar we verwachten dat de ontwerpbeschikking 
zeer binnenkort ter inzage wordt gelegd.  
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Fijnstofdoelstellingen 2030; doorrekenen van de uitstoot van fijnstof uitgaande 
van de toekomstige ontwikkelingen? 

- Er loopt een onderzoek om verspreiding van fijnstof te bepalen. Maatregelen 
tegen fijnstof zijn ook in de Roadmap maatregelen meegenomen. 

 
Linda: HIsarna stoot ook PAKS uit. 

- ACTIE: Tata Steel moet dit controleren en komt met nadere uitleg. 
 
Wat is belangrijk om alle plannen te realiseren? 

- Geld, onzekerheid in technische haalbaarheid van HIsarna, en de fasering en 
cashflows die daarin samenhangen. Tata Steel heeft eenduidigheid van de 
overheid nodig, zowel landelijk als lokaal. 

 
Europa en Greendeal van Timmermans en Samson 

- Tata Steel is blij met de Europese aanpak van Timmermans. 
 
Hoe is India bewust van klimaatverandering? 
Suggestie Linda Valent: mondiaal congres organiseren over staal en de gezondheid. 
Met in het achterhoofd dat van elkaar geleerd kan worden en maatregelen/ideeën 
gedeeld kunnen worden om processen zodanig te verbeteren dat het minder nadelig 
effect heeft op gezondheid omgeving/werknemers (zie ook fabriek Canada). Wanneer 
Tata-NL daadwerkelijk deze weg in slaat en kennis-expert wordt op schoon (gezond) 
produceren (naast effectiviteit en CO2-neutraal) dan kan Tata-NL zijn waarde bewijzen 
(tegenover Tata India) en mondiaal imago opkrikken. Uiteraard moet het hier wel een 
inhoudelijk hoogstaand congres betreffen met nauwe betrokkenheid wetenschappelijke 
wereld; universiteiten die wellicht goede oplossingen hebben voor problemen praktijk/ 
omgeving.    
 
 
Geur 
De brief van de DR van januari 2020 is besproken. De DR geeft mondeling aan in deze 
brief niet gevraagd te hebben om KGF2 te sluiten. Maar tijdelijk stil te leggen voor de 
renovatie, of zoals in Canada gedaan wordt, te laten branden zonder Kooks te 
verstoken.  
Tata Steel heeft toegelicht welke maatregelen er worden genomen tegen geuroverlast. 
 
Ongare kooks ziet Tata Steel niet als hoofdoorzaak van geurhinder.  
Opmerking DR. Het gaat ook niet alleen om de geurhinder, maar de schadelijke stoffen 
in de emissies. 
 
Vragen DR over geur 
Klopt het verhaal dat alles bij KGF2 te oud was om te repareren? 

- Dit heeft Tata Steel nog nooit gehoord en is ook niet waar. 
 
Welke stof ruik je? 

- H2S (rotte eieren geur) is een mogelijke geur. Er wordt door DR gezegd dat dit 
ongeveer 1x per 3 maanden voorkomt. DR ruikt vooral kooks. Dit is een 
verbrandingsgeur volgens Tata Steel. De zoetige weeige geur komt van de 
beitsbaan. 

 
Tip van de DR over fabriek in Canada: ovens zijn aan blijven staan maar ze 
verbranden er geen kooks meer in. Kan Tata Steel dit ook niet doen? 
ACTIE: Tata Steel komt hierop terug. 
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Geluid 
Op 4 maart vond de evaluatiebijeenkomst plaats over geluidshinder voor genodigden 
uit Wijk aan Zee. Dit was een goede bijeenkomst en de maatregelen die Tata Steel 
heeft genomen om geluidsoverlast terug te dringen werden zeer gewaardeerd.  
Naast de muur op het nieuwe schrotpark worden  5 U-vormige schappen gebouwd van 
ook 8 meter hoog. De muren zijn reeds bekleed met geluidswerend materiaal, dit komt 
ook op de muur langs het schrotpark. 
De DR is tevreden over deze extra maatregelen die Tata Steel heeft genomen en 
houdt vinger aan de pols aangaande de geluidsoverlast.  
 
Test Tertiaire Afzuiging bij de Staalfabriek 
Marco Workel legt aan de hand van een presentatie uit dat Tata Steel dakemissies bij 
de Staalfabriek wil reduceren door een tertiaire afzuigingsinstallatie te plaatsen. Dit is 
een belangrijke en forse investering. Voorafgaande hieraan moeten een week lang 
testen worden gedaan waarbij emissies kunnen vrijkomen. 
De DR heeft hiervoor begrip, maar heeft Tata Steel wel verzocht om bij de planning 
van de test rekening te houden met de windrichting . Ook wordt verzocht een 
milieubrief te versturen. De DR kan een bericht in de Jutter plaatsen ter informatie van 
de test.  
Op vrijdag 13 maart zijn in het loket tussen 10.00-12.00 uur experts van Tata Steel 
aanwezig speciaal voor informatie over deze tertiaire afzuiging. 
 
ACTIE: Tata Steel zal deze input (Milieunieuwsbrief en windrichting) meenemen in de 
gesprekken met de OD NZKG. 
 
 
Stof 
De planning van de ROZA ligt nog steeds op schema. Tata Steel is samen met Harsco 
in gesprek met de OD NZKG en deze drie partijen denken april te gaan halen. 
De DR zou het leuk vinden een moment te creëren voor de ingebruikname van ROZA-
hal. Tata Steel werkt aan een openingsmoment maar het is nog niet bekend wanneer 
deze plaats vindt. 
 
 
 
Gezondheid 
Medio maart publiceert het RIVM een rapport over ultrafijnstof. De DR was hiervan niet 
van op de hoogte. Tata Steel is hier niet bij betrokken en weet niet meer dan dat het 
rapport medio maart wordt gepubliceerd. 
 
De DR heeft intensieve gesprekken met de provincie over het RIVM 
gezondheidsonderzoek en zit ook in de klankbordgroep. In de week van 9 maart is er 
een bespreking ihkv RIVM onderzoek. Linda zal dan ook vragen naar het ultrafijnstof 
onderzoek van het RIVM. 
 
 
Extra 
De DR is positief over de filmpjes die Tata Steel deelt op social media en de website. 
Deze filmpjes laten op een simpele manier het proces zien bij Tata Steel en ook de 
maatregelen die zij nemen. 
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De DR is bezig met dorpsontwikkeling. Een voorbeeld is dat de Moriaan is 
afgeschreven en er wordt onderzocht wat nu te doen. Ook ligt er een stuk 
braakliggende grond bij Heliomare. 
 
Aan de hand van een welzijnsonderzoek is informatie opgehaald voor 
gebiedsontwikkeling in het dorp en een herbestemming en positionering van de 
Moriaan. Wat heeft het dorp en de bewoners nodig en hoe gaan we dit aanpakken? Er 
is door de gemeente Beverwijk een plan gemaakt voor dorpsontwikkeling. Bewoners 
van Wijk aan Zee zijn nog met de gemeente in gesprek hoe dit plan gestalte moet gaan 
krijgen en moet worden uitgevoerd. Eea graag in samenwerking met met Heliomare, 
woningbouw, groen en ruimte. 
 
Vraag DR: 
Staat Tata Steel ervoor open om hier een rol in spelen? 
Antwoord: Tata Steel wil hier een rol in spelen, maar moet eerst onderzoeken in welke 
vorm dat kan.  
ACTIE: DR komt met specificatie vraag. 
 
Een vervolg afspraak wordt ingepland door Vera en Marije. 


