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Verslag Klankbordgroep Roadmap+ 
 
Datum: 14 april 2021 
Digitale vergadering via Teams 
 
Deelnemers 
Sijas Akkerman – Milieufederatie Noord-Holland 
Sjakel van de Wesemael – PWN 
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 
 

1. Opening 
Tata Steel introduceert de eerste bijeenkomst met de Klankbordgroep Roadmap+  
Het idee om middels een klankbordgroep verschillende partijen uit omgeving te 
betrekken is ontstaan na de aankondiging van de Roadmap+. De Roadmap+ komt 
bovenop de Roadmap en is deels een versnelling van projecten uit de Roadmap 
inzake stof geur en geluid.. 
Een aantal zaken kwamen bij elkaar, waaronder het Programma Tata Steel 2020-2050 
van de provincie en de toekomstplannen op het gebied van CO2-reductie (lange 
termijn). De Roadmap 2030 moest versnellen met een focus richting 2025. Deze 
gesprekken hebben geleid tot de Roadmap+, ter waarde van 300 mln euro, met als 
doel de hinder zo veel mogelijk te verminderen. 
 

2. Kennismaking 
Iedereen stelt zichzelf kort voor, zie deelnemers voor de aanwezigen. 
 

3. Lopende projecten 
Tata Steel heeft een slide laten zien met een aantal projecten die momenteel in 
uitvoering zijn of gepland staan. Zo wordt er hard gewerkt aan de filter bij de 
Sinterfabriek, ter grootte van een flatgebouw, is de ambitie er om een kunstduin te 
plaatsen bij de dijk met Harsco (dit is overigens besproken tijdens een overleg met de 
Burentafel en de Dorpsraad Wijk aan Zee), en is de ROZA-hal genoemd. Deze hal is 
sinds de zomer van 2020 in operatie waardoor er geen grafiet-uitstoot meer plaatsvind. 
 

4. Roadmap+ 
De projecten uit de Roadmap en Roadmap+ zijn samengevoegd. De nieuw 
toegevoegde projecten van de Roadmap+ zijn: 

• DeNOx installatie bij de Pelletfabriek voor het ontdoen van NOx van 
rookgassen. Daarnaast zal een extra ontstoffingsinstallatie voor deze 
Pelletfabriek worden gebouwd. Dit is het grootste project van alle maatregelen, 
met een omvang van 150 mln euro. 
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• Bij Harsco worden slakken verwerkt die vrijkomen bij het proces van 
staalmaken. Daarbij kan stof vrijkomen. Daarom worden de putten waarin slak 
gekiept wordt voorzien van een overkapping, de zogenoemde steambox. 
Daarbij valt het stof terug en blijft deze in de box achter. De helft van de putten 
heeft al zo’n steambox. In dit programma zullen ook de andere putten hiervan 
voorzien worden 

• Bij OSF (Staalfabriek) zijn er twee projecten. Een tertiaire afzuiging, voor extra 
ontstoffing. Er bevinden zich al een primaire en secundaire afzuiging. 
Daarnaast wordt ook maatregelen genomen tegen geuroverlast, zoals in 
december 2020 heeft plaatsgevonden. Oorzaak was het opstoken van pannen 
met een vuurvaste bemetseling. Dit opstoken gebeurt in een installatie 
genaamd de droogstand. Dit is een gesloten ruimte in de Staalfabriek. Bij deze 
maatregel voor droogstanden zullen de gassen afgevangen worden zodat het 
gereinigd kan worden. Onderzoek hiervoor loopt. 

• Bij Hoogoven 6 zal op elk ovenhuis (dit zijn er drie) een zogenoemde Smidse 
Kap aangebracht worden bij het aftapgat van de Hoogoven zodat gassen die 
vrijkomen tijdens het open- en dichtmaken van de hoogoven opgevangen 
kunnen worden en naar de bestaande filterinstallatie worden geleid. Bij het 
aftappen van de Hoogoven stroomt vloeibaar ijzer en slak uit de Hoogoven. Bij 
de grote onderhoudsstilstand van HO6 zullen deze kappen worden 
aangebracht. 

• Bij KGF 2 gaan we twee projecten uitvoeren om geuremissie te verminderen.. 
Deze fabriek bestaat uit een aantal batterijen en elke batterij weer uit een aantal 
ovens. Het eerste project betreft het grotendeels vernieuwen van de deuren van 
de ovens zodat deze goed afsluiten. Het andere project  betreft een 
drukregelingsysteem zodat er geen gas meer uit de ovens naar buiten kan 
ontsnappen. Dit betreft bij elkaar een investering van 50 mln euro. 

• Bij ertsvoorbereiding, zoals de Sinterfabriek en Pelletfabriek, worden 
grondstoffen voorbereid voor producten (sinter en pellets) die nodig zijn voor de 
Hoogovens. Bij het transport van deze sinter en pellets naar de Hoogovens kan 
stof vrijkomen. Maatregelen hiervoor zijn bijvoorbeeld het afdekken, maar ook 
inzet van water (spuiten) om stofverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen 
zijn relatief klein en divers. 

 
In gesprek 
Er wordt opgemerkt dat sinds de windmolens van Ferrum in werking zijn, er meer zwart 
stof verwaaid. Tata Steel doet bronanalyses van stofmonsters om de bron van stof te 
herkennen voor het nemen van maatregelen.  
 
De Klankbordgroep vraagt om een planning wanneer de maatregelen gereed zijn. De 
DeNOx is de grootste maatregel met een lange doorlooptijd en mogelijk af in 2026. Het 
streven is om de overige projecten in 2023 op te leveren. Een projectteam werkt hard 
aan het onderzoek of de versnelling daadwerkelijk haalbaar is. Een concrete planning 
volgt. 
 
Op de vraag welke projecten de Klankbordgroep het belangrijkste vindt wordt gevraagd 
of ook de effecten van de maatregelen gemeten kunnen worden, of de Klankbordgroep 
kan meebeslissen of adviseren, en of er wordt gekeken naar waar de omgeving het 
meeste overlast van heeft. 
 
TS heeft inderdaad rekening gehouden met de meest ervaren overlast in de omgeving 
bij het opstellen van de Roadmap+. Specifiek naar wat de actuele bron was bij de 
ervaren overlast. Bij geur is dit bijvoorbeeld KGF2 waardoor er 2 grote projecten zijn bij 
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deze installatie. Bij stof zijn dit stof van pellet, sinter en converterslak waarvoor de 
maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 
 
TS maakt momenteel de planning en brengt de effecten in kaart. Dit zal bij de volgende 
bijeenkomst worden gedeeld. De discussie met de Klankbordgroep zal zijn over de 
accentverschuivingen van de projecten en in gesprek blijven over de behoeften vanuit 
alle deelnemers. 
Er wordt opgemerkt dat de Dorpsraad Wijk aan Zee geen deelnemer is. Dat klopt, de 
Dorpsraad heeft Tata Steel laten weten af te zien van deelname. Nieuwe 
bewonersvertegenwoordigers zijn welkom voor deelname.  
 
Het eerste deel van het RIVM onderzoek zal gepubliceerd worden, zijn er daarom 
aanpassingen nodig bij Tata Steel die impact hebben op de investeringen? Tata Steel 
heeft het rapport nog niet gelezen, maar er zal geen bronduiding worden gegeven 
waardoor je op basis van de resultaten nog geen actie kunt ondernemen. Belangrijk 
zijn de investeringen die Tata Steel heeft genomen met de Roadmap+. 
 
 
Wensen van de Klankbordgroep 

• Overzicht maatregelen met concrete planning. 
• Resultaten van wat de maatregelen gaan opleveren voor de omgeving. 
• Niet alleen informeren maar ook laten zien wat de effecten zijn.  
• Windrichting meenemen bij de berekening van de effecten van de maatregelen. 

 
Acties Tata Steel 

• Stofanalyses uitbreiden naar Beverwijk-West. 
• Vervolgafspraak plannen voor de zomer. 


