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Verslag Klankbordgroep Roadmap Plus 
 
Datum: 14 juni 2021 
Digitale vergadering via Teams 
 
Deelnemers 
Kees Buskermolen – Milieufederatie Noord-Holland 
Ton van der Scheer – Ondernemersvereniging IJmond 
Johan Zwakman – Wijkplatform IJmuiden-Noord 
Frans Backus – Wijkgroep Westertuinen Beverwijk 
Willem Handgraaf – Inwoner Wijk aan Zee en deelnemer Bewonerspanel Tata Steel 
 
Vanuit Tata Steel zijn aanwezig: Marco Workel, Bram Nugteren, Donald Voskuil en 
Marije Dijksma 
 
Opening 
Korte voorstelronde voor Kees Buskermolen die namens de Milieufederatie Noord-
Holland aanwezig is in plaats van Sijas Akkerman. 
 
Roadmap Plus 
Eerste reacties over de Roadmap Plus informatie die gecommuniceerd is eind mei 
worden gegeven. De haalbaarheid is een relevant punt. Ook wordt er een opmerking 
gemaakt over de relatie met de CO2 reductieplannen van Tata Steel en het FNV plan. 
Actie TS: afspraak maken met Kees Buskermolen over de klimaatplannen. 
Overige leden van de klankbordgroep mogen hier ook aan deelnemen. 
 
Een tip aan TS over de vervolgcommunicatie. Wees bewust dat afgeronde projecten 
snel worden vergeten in de publieke opinie, zoals de ROZA-hal en het doekfilter bij de 
Sinterfabriek. 
 
Aan de hand van een presentatie over de totstandkoming van de reductiepercentages 
en hoe daar vervolg aan wordt gegeven voor monitoring geeft TS antwoord op vragen. 
 
TS laat de getallen zien voor het reduceren van geur en stof. In de vervolg monitoring 
zal Tata Steel hier over ook transparant zijn. 
 
Versnelling 
Na de bekendmaking van de investeringen van de Roadmap Plus in december 2020 is 
aan een planning en invulling van de projecten gewerkt. Vervolgens is besloten de 
maatregelen maximaal te versnellen. Daar is kennis en kunde voor nodig, en ook extra 
mensen en investeringen die naar voren worden gehaald. Op basis van andere 
projecten is gekeken naar de capaciteit van personeel en de vereiste vergunningen. 
Daaruit is gebleken dat we de maatregelen versneld kunnen uitvoeren, wat wij 
vervolgens in mei hebben gecommuniceerd.  
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Baseline en monitoring 
Voor de uitleg over de 0-meting laat TS een presentatie zien. Daarin staat uitgelegd 
hoe de 0-meting (baseline) tot stand is gekomen. 
 
De planning is inclusief het vergunningentraject. Hier is voornamelijk de OD NZKG bij 
betrokken. 
 
Aan de hand van de presentatie legt TS uit hoe er per onderwerp (stofdepositie, fijnstof 
emissie, zware metalen-emissie, geurbelasting,  NOx-emissie en PAK-emissie) hoe de 
baseline tot stand is gekomen en hoe de maatregelen gemonitord worden. 
 
Er worden een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld of de geurmethode die TS doet ook 
in de Rijnmond wordt toegepast. TS geeft aan dat dit geaccrediteerde metingen betreft 
die we niet zelf doen maar worden uitgevoerd door een geaccrediteerd bureau. Ook de 
OD NZKG werkt op deze wijze. 
 
Actie TS: controleren of deze methode ook elders wordt toegepast (zoals de 
Rijnmond). 
 
Gassen die geur kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld Fenolen van de Staalfabriek, 
PAK stoffen, H2S en SO2 van KGF2, en HCL van de Beitsbaan. 
 
De baseline voor PAK-emissie is gebaseerd op basis van de ZZS rapportage en niet 
op basis van het elektronisch milieu jaarverslag (eMJV). Dit komt omdat het ZZS 
rapportage meer informatie bevat over PAK-emissie.  
 
Graag ziet TS dat de metingen een keer per jaar worden gecontroleerd door een 
externe partij. Dit voorkomt dat iedereen de eMJV’s moet opzoeken. Dit is nog niet in 
gang gezet. 
 
Communicatie 
De communicatie over de voortgang zal ongeveer ieder kwartaal zijn. Wanneer er 
tussentijds iets te melden is communiceren wij dat via de omgevingswebsite 
www.tatasteel.nl/omgeving. 
 
De Klankbordgroep stelt dat positieve berichtgeving helpt bij het terugwinnen van 
vertrouwen in de omgeving. Communiceer ook nog voordat iets is afgerond, en laat 
meer updates zien over de stand van zaken bij verschillende projecten. 
 
Ook wordt gevraagd of de Huis-aan-Huis uitgave die TS in Wijk aan Zee verspreid ook 
in andere delen van de IJmond kan worden verstuurd. 
Actie TS: kijken naar de mogelijkheid de Huis-aan-Huis ook in Beverwijk en 
IJmuiden te verspreiden. 
 
De klankbordgroep vraagt of er bij calamiteiten sneller kan worden gecommuniceerd. 
TS legt uit dat er pas wordt gecommuniceerd wanneer de technische verklaring 
beschikbaar is. Dit kan leiden tot latere berichtgeving. Er wordt hier intern bij TS over 
gesproken tussen de communicatie afdeling en de milieuafdeling. Idealiter zou er eerst 
een bericht met inzicht verstuurd moeten worden, en wanneer de technische details 
beschikbaar zijn kan dit verstuurd worden in een tweede bericht. 
 
Tot slot is er afgesproken 1 keer per kwartaal bijeen te komen. 

http://www.tatasteel.nl/omgeving

