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Reactie RIVM-rapport
Net als iedereen zijn wij natuurlijk benieuwd naar de inhoud van het rapport. We
begrijpen dat het rapport vooraf is gedeeld met media en andere partijen. We
hebben het zelf pas net ontvangen. Dat is jammer en daarom is het voor ons erg
lastig om hierop te kunnen reageren. We nemen het uiteraard zeer serieus en
gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de
omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook
graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid,
regionale overheid en gemeenten.
Het is een complex rapport en we zouden graag ook meer willen kunnen
begrijpen hoe een en ander tot stand is gekomen. Zeker als het gaat om
verschillen in metingen en verdere details. Ons doel is om zo snel mogelijk
verbeteringen aan te brengen, daarom is het voor ons ook van belang om
de afwijkingen die geconstateerd zijn goed te kunnen doorgronden. Daarom
willen we heel graag zo snel mogelijk met RIVM in gesprek. Zodat we met
hen kunnen kijken hoe het rapport is opgesteld, om te begrijpen waar de
verschillen zitten en wat we kunnen doen om verbeteringen aan te brengen.
Want voor ons staat voorop dat we een gemeenschappelijk doel hebben:
het verbeteren van onze processen en het verminderen van de uitstoot
zodat we de overlast voor de omgeving terug brengen.
Wij werken hard aan oplossingen om de impact van onze processen op de
omgeving te minimaliseren.Om dit te realiseren hebben we een uitgebreid
pakket van maatregelen in uitvoering en investeren we 300 miljoen euro dat
we in IJmuiden verdienen. Hierdoor gaan we versneld op weg naar een
schone leefomgeving. Samen met de keuze voor waterstof als energiebron
moet dit ervoor zorgen dat we uiterlijk 2030 een groen en schoon bedrijf zijn
dat staal maakt waarin we wonen, wassen, rijden en waaruit we eten.
Het pakket aan maatregelen, de Roadmap Plus, realiseren we versneld en de
eerste oplossingen zijn inmiddels al in bedrijf.Dat heeft ertoe geleid dat de
emissies van onder andere geur, stof en geluid in de omgeving zijn
afgenomen. En ook dit jaar en de komende jaren gaan wij onze uitstoot
verder verminderen.
We monitoren continu het effect van onze maatregelen. Ook meten wij onze
emissies. Dit wordt gedaan door geaccrediteerde bureaus.Jaarlijks
rapporteren we over deze meetresultaten aan de overheid via het digitale
milieujaarverslag. De overheid, waaronder de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, voert ook veel metingen uit op ons bedrijfsterrein.
Lees meer
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Metingen van emissies

Voortgang maatregelen
Roadmap Plus

Online Chess Festival
22 & 23 januari

Bij het nieuwe RIVM-rapport zien we een
focus op ons meetprogramma. Tata
Steel hanteert een meetprogramma dat
jaarlijks wordt vastgesteld en
goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Dit weekend zal het Chess Festival, vol
activiteiten voor jong en oud, online
plaatsvinden.

De metingen worden uitgevoerd door
geaccrediteerde meetbureaus.
Lees meer over hoe wij onze emissies
meten en rapporteren.

Meer weten over de status van de
maatregelen die wij nemen om de
impact op de leefomgeving verder te
verminderen?
Bekijk het dashboard. In één oogopslag
kunt u het verloop van de maatregelen
bekijken. Ook leest u meer over
actualiteiten, het klachtenverloop van de
afgelopen periode en de genomen
maatregelen.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Together we make the difference

Het festival is inmiddels een bekend
onderdeel van het Tata Steel Chess
Tournament.
Deelname is gratis en van te voren
inschrijven is niet nodig.

Volg ons

Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de
hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen geen aansprakelijkheid.
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Sensitivity: general

