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Verslag Burentafel 2 maart 2021 
 
Agenda 
 
Aanwezig: 
Angelien Hensen – Vereniging IJmuiderstraatweg 
Dirk Weidema – Milieuplatform IJmuiden 
Frans Backus – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
Johan Zwakman – Wijkplatform IJmuiden  
Luuth van der Scheer – Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee 
Hans Kramer - Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
 
Van Tata Steel: Marco Workel, Bram Nugteren, Donald Voskuil en Marije Dijksma. 
 
Agenda 

1. Actualiteiten 
• Ontvlechting/SSAB 
• Rapport Randstedelijke Rekenkamer 
• Zwarte sneeuw 
• Aangifte 

2. Roadmap+ 
3. Omgevingsoverleggen 
4. Project Everest en Athos 
5. RES 

 
 

1. Actualiteiten 
• Ontvlechting 

TS geeft een update over de ontvlechting van TSE wat TSUK en TSN worden. Op TSL 
niveau wordt er gekeken naar de toekomstplannen voor zowel TSUK en TSN. 
 
Er is wel een verschil tussen TSN en TSUK doordat er bij TSN een RVC is die de 
plannen moet goedkeuren. 
 

• Rapport Randstedelijke Rekenkamer 
Dit rapport gaat over VTH van de provincie Noord-Holland en de OD NZKG en is eind 
januari gepubliceerd en is in meerdere media genoemd. 
Als je kijkt naar het Programma TS 2020-2050 van PNH en het Uitvoeringsprogramma 
van de OD zijn er al vele stappen gezet. Het is voor TS belangrijk dat PNH en OD 
werken aan hun betrouwbaarheid. Burentafel vindt dat ook. 
 

• Zwarte sneeuw 
TS heeft geconstateerd dat de zwarte plekken op de sneeuw van TS afkomstig zijn. Er 
zijn uitgebreide maatregelen genomen om het verwaaien van stof te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door het aanbrengen van papierpulp. Bij het nabijgelegen kolenmengveld 
was deze laag onvoldoende dekkend waardoor er verwaaiing ontstond. TS heeft 
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analyses gedaan en dit gemeld bij de OD. Schoonmaakacties zijn de volgende dag in 
gang gezet. 
 

• Geur-incident december en recente klachten 
In december was er een geur-incident. Dit is niet toe te wijzen aan KGF2 maar aan 
OSF2. De structurele maatregelen voor geur zitten in de Roadmap en Roadmap+. 
Leden van de Burentafel delen mee klachten te ondervinden van geur. TS doet veel 
onderzoek naar de bron van geuroverlast om daar maatregelen voor te nemen, zoals 
bij KGF2, maar ook bij OSF. Voorbeelden zijn een extra afzuiginstallatie bij de 
Staalfabriek, en het mechanisch afdichten van ramen en deuren bij KGF2, en het 
regelen van onderdruk bij de KGF2.  
 
Wat betreft het soort geur gaat het bij KGF2 vooral om SO2. De ‘rotte- eierenlucht’ 
zoals die wordt omschreven komt niet zozeer van KGF2. Deze geur is H2S. 
 

• ZZS 
Ter info is verteld over het ZZS dossier. TS heeft eind vorig jaar een dossier ingediend 
bij de OD. Ook is dit te vinden op de website. Op twee plekken voldeden we niet aan 
de norm.  Voor de Koudbandwalserij is begin oktober een vergunning aangevraagd 
voor de realisatie van een afgasbehandelingsinstallatie; deze vergunning is 1 februari 
2021  verleend. Bij de Hoogovens zijn we gestopt met het maken van stopmassa, 
waardoor de overschrijding is beëindigd.   
 
Het rapport beperkt zich expliciet tot de uitstoot van TS. Voor de stoffen waarvoor een 
MTR waarde bestaat zitten we eronder. De Burentafel vindt dat je deze vergelijking niet 
moet trekken over de MTR waarde omdat dit gaat over luchtkwaliteit en vindt dat deze  
communicatie van TS niet bijdraagt aan het vertrouwen van de omgeving naar TS. 
 
Het is aan de OD om te beoordelen of het ZZS dossier in orde is en wat dit betekent 
voor de omgeving. 
 

• Mogelijke aangifte 
Er is in de pers verschenen dat advocaat Benedict Ficq samen met Stichting Frisse 
Wind en Stichting Duinbehoud aangifte wil doen tegen TS. De Burentafel vroeg of TS 
in gesprek is met deze partijen. TS heeft Frisse Wind voor het bekend maken van de 
mogelijke aangifte uitgenodigd voor de Burentafel maar hier is geen antwoord op 
gegeven. 
 
TS wil in gesprek blijven met de omgeving, de Burentafel vindt dit ook belangrijk. 
 
 

2. Roadmap+ 
TS heeft verteld over de status van de milieumaatregelen uit de Roadmap+. De 
projectploegen zijn hard bezig met de planning. TS heeft een conceptoverzicht laten 
zien met een planning. Van bepaalde maatregelen is nog niet bekend wat het tijdspad 
is. Op basis van de eerste planningen zijn er nieuwe gesprekken om verschillende 
maatregelen op kortere termijn af te ronden. Binnenkort komt TS met een update over 
alle maatregelen. Voor nu zijn ze te vinden op de website www.tatasteel.nl/omgeving. 
 
De Burentafel stelde vragen over de verwaaiing van stof. Dit is grof stof en komt deels 
van Harsco en deels van TS, waaronder de grondstoffenopslag. Bij zeer hoge 
windsnelheden wordt het werk daar stilgelegd. Bij door de wet vastgestelde 
windsnelheden moet TS aanvullende maatregelen nemen. Dat doet TS ook en zal na 
het incident van de ‘zwarte sneeuw’ hier nog meer aandacht schenken. 
 

http://www.tatasteel.nl/omgeving
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3. Omgevingsoverleggen 

TS heeft een overzicht laten zien van verschillende omgevingsoverleggen en loketten 
in de IJmond en vroeg zich af hoe de leden van de Burentafel dit zien. De Burentafel 
constateert dat het er veel zijn, maar noodzakelijk.. Uit het gesprek bleek dat er 
inderdaad veel overleggen zijn van bijvoorbeeld PNH, OD NZKG, OD IJmond, Tennet 
en TS. Echter komen we tot de conclusie dat deze overleggen momenteel belangrijk 
zijn door alle ontwikkelingen die er spelen in de IJmond. De Burentafel stelt dat 
wanneer TS verantwoordelijkheid neemt en gezondheid en milieu als randvoorwaarde 
voor bedrijfsvoering stelt, het grote aantal overleggen minder noodzakelijk is. 
 
 

4. Everest en Athos 
Tijdens de vorige Burentafel zijn de toekomstplannen van TS op het gebied van CO2 
reductie besproken. Dit is ene tijdspad tot 2050. De projecten Everest en Athos zullen 
op korte termijn starten en betreffen CO2 afvang (Everest) en tijdelijke CO2 opslag 
(Athos). Everst is een project van TS zelf, en Athos is een samenwerkingsverband 
tussen Port of Amsterdam, EBN, Gasunie en Tata Steel. 
 
TS heeft gesproken en is nog in gesprek met groep Zeester. Ook is er overleg met de 
vakbonden. Voor de lange termijn (2050) is er nog geen alomvattend plan, daarover 
lopen nog discussies over de efficiëntie van de verschillende opties. Voor de korte 
termijn, om de klimaatdoelstellingen te halen voor 2030 moet je wel gaan voor CCS. 
Het einddoel is wel duidelijk, staal maken op basis van waterstof. 
 
Op korte termijn komt TS met meer informatie.  
 
 

5. RES 
Voor de Regionale Energie Strategie hebben gemeente Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk een onderzoek laten doen door Tauw over mogelijke locaties voor 
windmolens op het terrein van Tata Steel. Hieruit zijn 8 locaties naar voren gekomen 
waarvan TS heeft aangegeven de zuidelijke 4 opties niet als mogelijk acht op korte 
termijn omdat de energietransitie prioriteit heeft en daar het zuid-terrein een belangrijke 
rol in speelt. TS houdt de 4 opties op het noord-terrein open. 
 
De Burentafel heeft toegelicht dat tijdens een bewonersbijeenkomst de reacties vooral 
negatief waren over windmolens bij TS. De Burentafel liet weten ook tegen windmolens 
op het terrein van TS te zijn in verband met mogelijke hinder door stof en geluid, en 
ook om visuele opties. 
 
De Burentafel vraagt aan TS om een standpunt in te nemen. TS heeft aangegeven te 
willen meedenken en neemt de input van de Burentafel mee. 
 
 

6. Rondvraag 
Er is een vraag gesteld over een overkapping van KGF2. Dit is nog nooit gedaan maar 
deze vraag is te begrijpen. 
 
Programma de Hofbar kwam ter sprake. Het programma is gemaakt omdat er zorgen 
leven bij omwonenden over TS en de omgeving waarin de mensen wonen. 
 
Bij blustoren 11 is de maatregel getrapt koelen uitgevoerd. Dit is permanent ingevoerd. 
Vanuit de Burentafel is een overzicht gestuurd over grenswaarden van emissies en 
wordt er gesteld dat de wind een belangrijke factor speelt bij de blustoren. Op basis 
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van waarnemingen van leden uit de Burentafel meent de Burentafel  dat getrapt koelen 
niet afdoende is. Er wordt verwacht dat TS hier actie op onderneemt. 
 
  
Actie TS: de vergunning van blustoren 11 opzoeken ivm hoeveelheid grofstof en 
emissie die vrijkomt. 
 
Vragen voorafgaande van de Burentafel gesteld: 
Ik herinner me van ons eerste overleg dat er bij verschillende deelnemers vragen 
leefden over eerlijkheid en betrouwbarheid en de wens om eerlijk en open te kunnen 
overleggen. Hoe gaan we dat in de komende tijd doen, en met wie (de krant IJmuider 
Courant meldde wijzigingen in de aansturing van TATA-Nederland… ook in IJmuiden? 
Tata Steel Europa zal straks opgesplitst zijn in Tata Steel UK en Tata Steel Nederland. 
Dit betekent dat TSN zelfstandig verder gaat, maar dat India wel eigenaar blijft. Voor 
jullie gaat er niets wijzigen en Donald en Marije blijven jullie contactpersonen. Namens 
de directie zit Marco Workel als Directeur HSSE bij deze overleggen en vanuit de 
operatie sluit Bram Nugteren aan. 
 
Wat mij wel is opgevallen de laatste keren van het burenoverleg is dat er na onze 
vergadering ineens konijnen uit de hoge hoed komen. Denk ook maar aan het ontslag 
van Theo Henrar, de dag na ons overleg, en later de berichten over de 
geïnteresseerdheid van SSAB, en de laatste keer: de ontevredenheid van de 
randstedelijke rekenkamer die bij TATA natuurlijk al bekend was maar niet genoemd is 
tijdens het burenoverleg. 
Het nieuws wat naar buiten is gebracht over Theo Henrar is iets wat op Europees 
niveau wordt besproken. Tata Steel Nederland wordt geïnformeerd wanneer er een 
besluit is genomen. Wij kunnen daarom niet bepalen wanneer we jullie hierover 
informeren. De interesse van SSAB hebben wij benoemd bij de vorige Burentafel en 
ook genoteerd in het verslag. 


