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Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest. 
De coronacrisis heeft velen geraakt en 
onze manier van leven op zijn kop gezet. 
Thuiswerken en veel thuis zijn betekent ook 
meer bewust zijn van de grote buurman 
Tata Steel. Afgelopen jaar hebben jullie 
verschillende vormen van overlast ervaren 
en gemeld bij ons. 

Ons bedrijf is in beweging. Wat het jaar 
2021 ons gaat brengen is niet helemaal te 
voorspellen, maar hoe dan ook zijn we hard 
aan het werk om onze uitstoot en de overlast 
die u ervaart fors te verminderen. Met een flink 
investeringspakket waar we binnenkort meer 
over zullen melden. Los van de investeringen 
kijken we ook naar kleine dingen die we 
kunnen verbeteren, met een interne campagne 
roepen we onze mensen op om in actie te 
komen om overlast te verminderen en binnen 
alle fabrieken lopen verbeterplannen over hoe 
we het beter kunnen doen in onze dagelijkse 
operatie.  
Onze medewerkers zijn zich bewust van de 
overlast die wordt ervaren en gemotiveerd om 
hun bijdrage te leveren aan verbeteringen. 
Verder werken wij met vele partijen, waaronder 
Gasunie, EBN, Havenbedrijf Amsterdam en 
Nouryon aan een CO2-neutrale maakindustrie. 
Een lange weg met veel stappen, waarin we 
ons richten op een aanzienlijke vermindering 
van onze CO2-uitstoot. Tata Steel zal rond 

2030 een derde voor zijn rekening nemen van 
de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse 
industrie. Dit doen we door het afvangen van 
CO2 uit onze productiegassen en de opslag 
daarvan in lege gasvelden onder de Noordzee. 
De periode daarna zal waterstof een steeds 
grotere rol gaan spelen bij het maken van 
staal. Op termijn betekent dit dat ons bedrijf 
er anders uit zal gaan zien en onze manier 
van staalmaken drastisch zal veranderen. Het 
gaat om grote projecten die veel tijd en geld 
kosten, maar uiteindelijk ook een betere lokale 
leefomgeving creëren. 
Op kortere termijn gaan wij investeren met 
onze Roadmap Plus in bestaande fabrieken 
zoals de Pelletfabriek en Kooks- en gasfabriek 2.  
Daarbij zullen wij u als directe buurman of 
buurvrouw betrekken. Wij houden u op de 
hoogte.

Ik wens u een voorspoedig en gelukkig 2021.

Hans van den Berg
Directeur Tata Steel  
in IJmuiden

300 miljoen extra 
investering voor verdere 
reductie overlast

In december 2020 hebben we nieuwe acties 
aangekondigd: de Roadmap Plus. Voor dit 
maatregelenpakket doet Tata Steel een 
extra investering van 300 miljoen euro 
op het terrein in IJmuiden. We zijn er van 
overtuigd dat we hiermee een belangrijke 
stap voorwaarts zetten om de impact van 
stof en geur drastisch te verminderen voor 
de omgeving. 

Het pakket Roadmap Plus bestaat uit een 
aantal nieuwe maatregelen en versnelling van 
maatregelen in de Roadmap 2030, die in juni 
2019 werd gelanceerd. Ook staan er acties in 
die verder gaan dan de wet. Op dit moment 
brengen we in kaart hoe we bestaande 
projecten kunnen versnellen. Nieuwe projecten 
zijn onmiddellijk gestart. 

Een belangrijke pijler onder Roadmap Plus is 
de realisatie van een DeNOx-installatie bij de 
Pelletfabriek, waardoor de uitstoot drastisch 
zal verminderen en enorme milieuvoordelen 
worden behaald. Wij overleggen met de 
provincie over de aanpak, zodat alle voordelen 

Campagne om overlast te verminderen
Ze zijn niet te missen: de billboards op het Tata Steel terrein die medewerkers oproepen bij te 
dragen aan het verminderen van de overlast. De borden roepen medewerkers op om actie te 
nemen om de overlast te verminderen. Met deze campagne roepen wij alle medewerkers op en 
onderstrepen we het belang dat iedereen kan bijdragen om de overlast voor onze buren verder 
te verminderen. Deze acties in de dagelijkse operatie vinden plaats naast de uitvoering van de 
maatregelen en investeringen uit de Roadmap en de Roadmap Plus. 
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Colofon
Tata Steel & Omgeving – Editie Wijk aan Zee
Dit is een uitgave voor inwoners in Wijk aan 
Zee om u op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rondom het staalbedrijf en 
de aanpak van overlast in de omgeving. De 
redactie ontvangt graag feedback of vragen die 
u als lezer heeft. U kunt uw reactie sturen naar 
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com
 
De inhoud van deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Tata Steel  
en zijn dochterondernemingen nemen  
geen verantwoordelijkheid voor eventueel  
afgedrukte fouten of het geval dat de  
informatie misleidend zou zijn.

Overlast melden
Ondervindt u hinder van de processen 
van Tata Steel in IJmuiden? Dan kunt 
u dit aan ons melden door gebruik te 
maken van het online meldformulier op 

www.tatasteel.nl/omgeving

Aanmelden Digitale 
nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief RondomStaal via  

www.tatasteel.nl/omgeving

Volg Tata Steel op social media via onze 
facebookpagina Tata Steel in Nederland  
(@TataSteelinNL) of via ons twitter kanaal 
Tata Steel in Nederland (@TataSteelNL).

Social media

Informatie voor de regio waaronder de 
aanpak van overlast in de omgeving  
en het laatste omgevingsnieuws van  
Tata Steel kunt u vinden op  

www.tatasteel.nl/omgeving

Website Tata Steel  
& Omgeving

De resultaten en voortgang van alle 
maatregelen tot en met 2022 staan  
in het online Dashboard. Deze vindt  
u op www.tatasteel.nl/omgeving  
onder Overlast - Roadmap 2030

Online Dashboard 
van minder stikstofuitstoot binnen en buiten 
het terrein van de fabriek in IJmuiden, zelfs 
voor andere delen van Nederland, optimaal 
kunnen worden benut. Naast het verminderen 
van stikstof (NOx) wordt ook de uitstoot van 
fijnstof en zware metalen (als onderdeel van 
de Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) sterk 
gereduceerd. Met dit project is een investering 
van 150 miljoen euro gemoeid. 

Tata Steel Chess 
Tournament 2021
Het is bijna zover! Na zorgvuldig beraad 
en actieve betrokkenheid van diverse 
overheids- en gezondheidsinstanties en 
belanghebbenden uit de omgeving, staat 
de 83e editie Tata Steel Chess Tournament 
weer in de startblokken.

De organisatie is zeer verheugd te kunnen 
melden dat van 15 t/m 31 januari ’s werelds 
beste schaakgrootmeesters naar Wijk aan Zee 
komen om het tegen elkaar op te nemen.  
De partijen van dit topsportevent zijn  
live te volgen via de livestream op  
www.tatasteelchess.com. 
Daarnaast zal in het weekend van 22 en 
23 januari ook het Chess Festival online 
plaatsvinden. Een weekend waarin we 
verschillende leuke online activiteiten 
aanbieden. Kijk voor meer informatie  
op www.tatasteelchess.com/
tatasteelchessfestival/
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Voortgangsrapport  
Roadmap 2030 
In het voortgangsrapport van de Roadmap 
2030 blikken we terug op het afgelopen  
1,5 jaar. Hierin leest u welke stappen er zijn 
gezet om de overlast door stof, geur en geluid 
te verminderen. Ook lichten we de complexiteit 
toe van sommige vraagstukken en blikken we 
vooruit. Het voortgangsrapport is te vinden op  
www.tatasteel.nl/omgeving onder ‘Roadmap’.

De investeringen die tot Roadmap Plus 
behoren bestaan uit de volgende projecten 
(met extra bovenwettelijke maatregelen):
• Stofreductie bij verwerking converterslak. 

Vermindering van stofuitstoot en ook 
fijnstof;

• Reinigingsinstallatie en DeNOx installatie 
in de Pelletfabriek. Vermindering zware 
metalen en PAK (ZZS) en stikstofoxides;

• Maatregelen geuroverlast Kook- en 
Gasfabriek2 (KGF2). De acties verminderen 
uitstoot ZZS (PAK) en ook geuroverlast;

• Project droogstanden staalfabriek 
(OSF2), inclusief bouw nieuwe installatie. 
Vermindering geur;

• Tertiaire afzuiging staalfabriek (OSF2), 
die de stofuitstoot via het dak bij de 
ruwijzerinzet vermindert;

• Een afzuigkap boven het aftapgat 
waardoor we stofemissie tijdens het 
openen en sluiten van het aftapgat in het 
ovenhuis van Hoogoven 6 beter kunnen 
afzuigen en verminderen;

• Aanpak stofverwaaiing grondstoflogistiek, 
waardoor veel minder stof van lopende 
banden en overstorten kunnen wegwaaien.

BEWONERSPANEL WIJK AAN ZEE

Het is bijna een jaar geleden dat we met een 
pilot zijn gestart van het Bewonerspanel. Dit 
panel bestaat uit inwoners uit Wijk aan Zee 
die 1 keer per maand digitaal een vragenlijst 
invullen over hun ervaren overlast.

Op 15 december 2020 heeft er een digitale 
evaluatie plaatsgevonden met deelnemers 
uit het panel. Daarin is gesproken over de 
actualiteiten bij het staalbedrijf en hebben 
wij de resultaten van het Bewonerspanel 
laten zien. De resultaten zijn belangrijk en 
worden meegenomen in de interne campagne 
“Samen verminderen wij de overlast” die wij in 
december 2020 zijn gestart. Een conclusie die 
werd getrokken door zowel de deelnemers als 
Tata Steel is een meerwaarde wanneer er meer 
inwoners deelnemen aan het Bewonerspanel. 
Er is geen deelnemerslimiet en staat open 
voor meer participanten. Heeft u interesse 
om mee te doen? Stuur een e-mail naar 
bewonerspanel@tatasteeleurope.com.


