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Enkele weken geleden presenteerde ik in Wijk aan Zee
ons meerjarenplan om de overlast die wij veroorzaken
in de omgeving fors te verminderen.
Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste
bronnen van overlast voor de omgeving. Onze
Roadmap 2030 is een meerjarenplan. Uiteraard pakken
we de grootste bronnen als eerste en met de hoogste
prioriteit aan. Dan heb ik het met name over de
slakverwerking bij Harsco. De verwerking van slakken
daar geeft de grootste overlast van stof in Wijk aan Zee.
Overigens behelzen de maatregelen in ons plan ook
oplossingen voor geur- en geluidsoverlast, die
bijvoorbeeld ook in Beverwijk-West, IJmuiden en
Velsen-Noord, wordt ervaren.
Ik krijg wel eens de vraag waarom we hier niet veel
eerder mee begonnen zijn. Het is niet zo dat we nu op
nul starten. Door de jaren heen hebben we al veel
verbeteringen doorgevoerd. Vergunningen en normen
zijn strakker geworden, daar hebben we altijd op
ingespeeld. Tegelijkertijd is het wel zo dat, naar
aanleiding van de overlast die we vorig jaar veroorzaakt
hebben, duidelijk geworden is dat situatie is veranderd:
de acceptatie is verminderd. We begrijpen de irritatie en
de zorgen in de omgeving en nemen die uiterst serieus.
Als staalbedrijf zijn wij verankerd in de omgeving.
Mensen die hier werken, wonen hier ook in de
omgeving, recreëren hier in de omgeving. Wij zijn
onderdeel van de omgeving. Wij hebben een grote
drijfveer om de overlast die we veroorzaken drastisch te
verminderen door ons integrale plan uit te voeren. Om u
inzicht te geven in de voortgang van alle
omgevingsmaatregelen, zullen we hierover jaarlijks
rapporteren in een publiek rapport. Uiteraard blijven we
ook in gesprek met de omgeving, bijvoorbeeld tijdens de
burentafels en bijeenkomsten met de dorpsraad.
Alle informatie over dit onderwerp is te vinden op onze
website www.tatasteel.nl/omgeving
Hans van den Berg
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Buurtschaaktoernooi
On tour bij Tata Steel
We heten u graag van harte
welkom op een van onze
burentours in augustus.
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Proefopstelling voor
slimmer onderhoud
geopend
Het Fieldlab Smart
Maintenance Techport is
officieel geopend voor
gebruik.
Lees meer

Zaterdagmiddag 6 juli kan er
worden geschaakt in het
congrescentrum van Tata
Steel door kinderen (6 -12
jaar) uit de regio.
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Together we make the difference
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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