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SAMENVATTING
We werken hard door om de overlast door 
stof en geluid verder te verminderen. Het 
aanpakken van de geuroverlast blijkt complex. 
Daarom doen we hier aanvullend onderzoek 
om geurbronnen beter te  duiden, zodat we 
deze vervolgens gericht kunnen aanpakken.   

De afgelopen periode lag onze focus op het 
aanpakken van bronnen van overlast met 
een grote impact op de omgeving. Zo kan 
door de komst van de nieuwe fabriekshal 
grafiethoudend stof zich tijdens de verwerking 
van ROZA-slak niet meer verspreiden naar de 
omgeving. Ook is het aandeel converterslakstof 
in de stofmonsters fors verminderd door 
verschillende maatregelen die in de operatie 
zijn genomen. Op het schrootpark hebben we 
een geluidsmuur verhoogd en compartimenten 
gebouwd met omgrenzende geluidsmuren. 
Hierdoor beperken we de geluidsoverlast door 

het verladen van schroot zoveel als mogelijk. 
Zoals genoemd, is het aanpakken van de 
geuroverlast niet gemakkelijk, maar heeft 
het onze volle aandacht. We hebben in de 
afgelopen periode ons E-neuzennetwerk op de 
productielocatie uitgebreid en zijn we gestart 
met een samenwerkingsverband met de 
provincie Noord-Holland.

Ook in de dagelijkse operatie werken we 
hard aan verbeteringen. Echter wordt er nog 
steeds geuroverlast ervaren. Door grondige 
data-analyse hebben we nu beter inzicht in 
geurpatronen, die we nu koppelen aan onze 
procesdata. Hierdoor proberen we geuroverlast 
bij de bron aan te pakken. Wij zijn ons ervan 
bewust dat deze inzichten nog niet tot merk-
bare vermindering van geur in de omgeving 
hebben geleid, maar dit is een essentiële stap 
om de geuroverlast te verminderen.

Periodieke updates over voortgang
Tata Steel informeert omwonenden en andere 
belanghebbenden over de voortgang van  
het plan en de keuzes die wij maken om de 
overlast te verminderen. 

Om de status van de verschillende maatregelen 
te volgen, publiceren wij op kwartaalbasis 
het online dashboard. U kunt het dashboard 
bekijken op www.tatasteel.nl/omgeving 
onder Overlast, Roadmap. Op het dashboard 
kunt u ook het klachtenverloop van de 
afgelopen periode bekijken en lezen over de 
belangrijkste bronnen en maatregelen die wij 
nemen om de overlast verder te verminderen. 

Daarnaast hebben wij aangekondigd met 
regelmaat een voortgangsrapport te publiceren 
van de Roadmap 2030. Deze publicatie is daar 
een voorbeeld van.

Datasets opbouwen
We hebben het afgelopen jaar onze stofanaly-
semethode verder ontwikkeld en gaan hier vol 
mee door. Hierdoor is het mogelijk dat we op 
een steeds gedetailleerder niveau stofkorrels 
uit monsters analyseren en deze zo proberen te 
herleiden naar de juiste stofbron op het terrein. 
We bouwen datasets op door op reguliere basis 
stofmonsters in de omgeving te nemen en deze 
grondig te analyseren. Hierdoor weten we steeds 
beter welke stofbronnen we moeten aanpakken 
om de stofoverlast verder te kunnen verminderen. 
Lees hierover meer in het hoofdstuk Stof en
in de blogs over dit onderwerp die u kunt vinden 
op de omgevingswebsite onder Nieuws. Ook 
hebben we een grote hoeveelheid geurdata bij 
elkaar gebracht en geanalyseerd waardoor we 
de geurbelasting in de omgeving steeds beter 
kunnen herleiden naar bronnen op ons terrein. 
Lees hierover meer in het hoofdstuk Geur.

We hebben verschillende bronnen van overlast aangepakt.  
De overlast door stof en geluid is verminderd.

In de zomer van 2019 hebben we de Roadmap 2030 gelanceerd. Een plan met meer dan 
25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast op de korte- en middellange 
termijn voor de omgeving fors te verminderen.

Naast de maatregelen uit de Roadmap, worden er ook in de dagelijkse operatie initiatieven 
en maatregelen genomen om de verspreiding van stof, geur of geluid zoveel mogelijk te 
verminderen. Deze staan niet allemaal op de Roadmap. 
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De Roadmap 2030 geeft in één oogopslag weer hoe Tata Steel  
bronnen van overlast de komende jaren fors vermindert.
De aanpak voor elke vorm van overlast heeft een eigen kleur. Zo vormen de paarse bolletjes de aanpak van stofoverlast, de rode de aanpak van 
geluidsoverlast, de oranje de aanpak overlast door geur, de groene van overlast door licht en de blauwe de aanpak van NOx-emissies.Roadmap 2030  Op weg naar een betere leefomgeving Gerealiseerd
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Om het risico op een grafietemissie volledig 
uit te sluiten, is er parallel aan deze tijdelijke 
maatregelen gewerkt aan de realisatie van 
een nieuwe fabriekshal, de ontwikkeling van 
een nieuw verwerkingsproces en de ombouw 
van de ruwijzerontzwavelingsinstallaties 
bij de Staalfabriek. Hierdoor verwerken 
we de ROZA-slak sinds juni 2020 inpandig. 
Dit betekent dat grafiethoudend stof zich 
tijdens het verwerkingsproces niet langer 
naar de omgeving kan verspreiden. 

Lees meer over de oorzaak en 
aanpak in de factsheet Grafiet op 
www.tatasteel.nl/omgeving 
onder Factsheets.

Daarbij zijn ook de belangrijkste onverharde 
terreindelen op het slakverwerkingsterrein 
geasfalteerd waardoor we het slakverwer-
kingsterrein goed schoon kunnen houden 
en we het verwaaien van stof door transport-
bewegingen zoveel mogelijk voorkomen. 

Tata Steel en Harsco starten 
operatie in nieuwe fabrieks-
hal tegen grafietoverlast

Kans op grafietverspreiding 
verleden tijd

Uit stofanalyses van vorig jaar zomer bleek 
dat ook het verwerken van converterslak veel 
stofklachten veroorzaakte in de omgeving. 
Een jaar verder, zien we dat het aandeel 
converterslakstof in de monsters uit Wijk aan 
Zee flink is geslonken. In november 2019 en 
januari 2020 bevatte het stof in Wijk aan Zee 
nog 40% tot ruim 60% slakdeeltjes, vanaf 
februari daalt dit tot onder de 20%, met een 
uitzondering van één piek in september 2020 
(zie kopje Klachtenverloop en depositie- 
metingen in de omgeving op pagina 10). 
De structurele verlaging van het aandeel 
converterslakstof komt onder meer doordat 
we de beschermlaag uit de slakkenpannen 
hebben verwijderd zodat er tijdens het 
kiepen geen verpulverde laag mee komt. 
Ook kiepen we deze slak op minimale 
hoogte van de put. Verder hebben we het 
converterproces in de staalfabriek grondig 
geanalyseerd en aangepast, waardoor de 
converterslak beter kan worden verwerkt en 
de stofuitstoot verminderd is. In april 2020 
hebben we een proef gedaan waaruit bleek 

dat we het koelproces na het kiepen konden 
verbeteren. Aanpassingen zijn inmiddels 
doorgevoerd waardoor er ook minder stof 
vrijkomt tijdens het koelen en uitgraven van 
de converterslak. Tijdens de proef hebben 
we ook een prototype overkapping geplaatst 
over een open slakkenput voor converterslak. 
Momenteel onderzoeken we of deze maat-
regel voldoende effectief is om het aandeel 
converterslakstof nóg verder te verminderen 
of dat er andere maatregelen zijn om het 
aandeel slakstof te doen afnemen. We zullen 
hier op korte termijn een besluit over nemen.

Proef verminderen  
converterslakstof

Ook bij de ertsvoorbereiding hebben we 
het afgelopen jaar diverse maatregelen 
genomen. Bij de sinterfabriek hebben we 
twee emissiepunten verwijderd. Bij de 
grondstoffenlogistiek zijn onder meer nieuwe 
sproeipalen geplaatst bij de ertsvelden, is 
er een automatische vernevelingsinstallatie 
gerealiseerd op de transportbanden naar de 
hoogovens om verwaaiing van stof van de 
hete sinter te verminderen en sluiten we de 
opslagen af met cellulose. Door het gebruik 
van cellulose in plaats van latex is het beter 
zichtbaar of opslagen goed zijn afgeschermd 
en kunnen we direct actie ondernemen 
om stofverwaaiing zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ook is de manier waarop wij 
stofverspreiding monitoren herzien. Dit 
betekent dat we op basis van aangescherpte 
afspraken en door inzet van stofmonitoren in 

het stuurhuis eerder ingrijpen om de kans op 
stofemissies te verkleinen. Verder voeren we 
momenteel een proef uit om de opwaaiing 
en verspreiding van stof afkomstig van de 
kolen op transportbanden te verminderen.

Stofverwaaiing bij opslagen 
verminderen

Verder voeren we bij blustoren 11 van 
Kooksfabriek 1 een langdurige proef uit om 
de kooks trapsgewijs te blussen zodat zoveel 
mogelijk stoom via de blustoren gaat. Ook 
werken we hard door aan de revisie van de 
kookskamers van Kooksfabriek 2, waardoor 
er minder emissies ontstaan tijdens het 
garingsproces en bij het uitstoten van de 
kooks. Inmiddels zijn bij 47% van de kookska-
mers de benodigde herstelwerkzaamheden 
aan de ovenwanden uitgevoerd. Daarbij 
is het stookproces verbeterd bij de Kooks-
fabrieken. Zo hebben we bij Kooksfabriek 
2 de werking van 224 stookgaskanalen 
geoptimaliseerd en ovenwanden opnieuw 
afgesteld. Hierdoor zien we een afname in het 
aantal rauwe ovens de afgelopen periode.    
Naast de maatregelen uit de Roadmap, 
sturen wij ook continu in de operatie op het 
verminderen van stofverspreiding. Dagelijks 
wordt er op het terrein in IJmuiden gecon-
troleerd op verwaaiing van stof en nemen 
wij diverse maatregelen zoals het vegen van 
wegen en het verharden van onverharde 
wegen. Er is een nauwere samenwerking 
ontstaan tussen milieuzones op het terrein 
waardoor het stofbeheer is verbeterd. Ook 
de inzet van stofbindende producten op 
onverharde terreinen zorgen ervoor dat 
stofverwaaiing sterk is teruggebracht.

Bekijk de status van alle 
stofmaatregelen op het 
online Dashboard

STOF 
Om stofemissies structureel te verminderen, gaat de 
Roadmap uit van een aanpak bij de bron, waarbij we de 
grootste stofbronnen voor de omgeving als eerst aanpakken. 
Op deze manier elimineren we een steeds groter aandeel 
van het stof dat terechtkomt in de omgeving.

In de periode van september tot en met november 
2018 was grafiethoudend stof een belangrijke bron 
van overlast in Wijk aan Zee.
Door aanpassingen in het productieproces en het niet meer vloeibaar kiepen van de ROZA-
slak was de grafietoverlast eind november 2018 drastisch verminderd en heeft er daarna drie 
keer een beperkte emissie in de omgeving plaatsgevonden, voor het laatst op 2 april 2019.
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Als we kijken naar het verloop van de 
stofklachten, dan zien we vanaf het najaar 
van 2018  een dalende trend waarin schom-
melingen zichtbaar zijn van maand tot maand. 
In de bedrijfsvoering is het totaal aantal 
stofincidenten afgenomen met uitzondering 
van september 2020. In deze maand was er 
in week 38 een flinke toename van het aantal 
stofklachten uit Wijk aan Zee. Om te beoor-
delen hoe dit relateert aan meer of minder 
stof afkomstig van Tata Steel, kijken we naar 
de verhoudingen van de industriële bijdrage 
van Tata Steel in het stof en vergelijken deze 
met stof afkomstig uit de omgeving. Om hier 
een beter beeld van te krijgen, hebben wij 
in het afgelopen jaar met grote regelmaat 
extra stofmonsters genomen in Wijk aan 
Zee. Dit in aanvulling op monsters die wij 
nemen naar aanleiding van stofklachten. 
De resultaten van de extra monsters komen 
overeen met monsters naar aanleiding van 

klachten en geven eenzelfde impressie van 
het stof. U kunt hierover meer lezen in onze 
blog Wat laten de stofmonsters zien? 

Bij pieken van overlast zouden de depositie-
monsters een groter aandeel Tata Steel- 
component moeten laten zien. De resultaten 
van de analyses tonen dat sinds begin 2020 
het aandeel stof afkomstig van Tata Steel 
minder is geworden. Er is een duidelijke afname 
van het slakstof zichtbaar beginnend vanaf 
februari 2020. Bevat het stof in Wijk aan Zee 
in november en januari nog 40 tot ruim 60% 
slakdeeltjes, vanaf februari daalt dit tot onder 
de 20%. Een uitzondering zijn de monsters uit 
week 38, deze laten een flink aandeel converter-
slakstof zien van Tata Steel. Dit was te relateren 
aan een eenmalig incident. Om hier nog meer 
grip op te krijgen, zijn er direct procesafspraken 
gemaakt zodat bij de productie van speciale 
staalsoorten, een slakpan direct geclassificeerd 

wordt waardoor de converterslak extra 
zorgvuldig wordt gecontroleerd en behandeld. 
Door het opbouwen van datasets en de manier 
van stofonderzoek tot op detailniveau door te 
ontwikkelen – lees hierover meer in de blog 
Hoe analyseren wij stofmonsters? – weten 
we wat de belangrijkste categorieën stof 
zijn waarop wij ons moeten richten om de 
stofoverlast steeds verder te verminderen. Lees 
hierover meer in de Vooruitblik op pagina 19. 

Wilt u meer weten over onder-
zoeken naar de depositie van 
PAK en zware metalen als 
mangaan en vanadium, lees dan 
verder in de factsheet Uitstoot & 
Gezondheid  onder Factsheets op 
www.tatasteel.nl/omgeving.

Klachtenverloop en depositiemetingen in de omgeving
De effectiviteit van de genomen maatregelen, kunnen we onder meer beoordelen aan de hand van het aantal stof-
klachten en door daadwerkelijke stofmetingen in de omgeving. Ook wel depositiemetingen genoemd.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2019 2020

Aantal stofklachten

600

550

500

450

oktsepaugjuljunjun meimei aprapr mrtmrt febfeb janjan decdec novnov oktokt sepsep augjul

98 

https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/blogs/blog-stofananalyse.html
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/blogs/blog-stofanalyse.html
https://omgeving.tatasteel.nl/assets/user/Factsheets/Factsheet_Uitstoot_Gezondheid.pdf


Momenteel worden deze geluidsmuren 
bekleed met geluidsabsorberend materiaal. 
Incidenteel kunnen we een geluidsklacht nog 
herleiden naar het schrootpark, dit blijkt ook 
uit de metingen. De ingevoerde maatregelen 
hebben geleid tot een daling van het aantal 
geluidsklachten in Wijk aan Zee. Vanzelf-
sprekend houden wij via metingen en het 
inventariseren van klachten nauwlettend in de 
gaten of deze verbetering ook standhoudt.

Bouw schroot- 
compartimenten

Het afgelopen jaar hebben we de benodigde 
wagonsets voorzien van stootbussen 
waardoor piekgeluiden tijdens het aankop-
pelen, optrekken en remmen van treinwagons 
zijn verminderd voor de omgeving. Ook 
hebben we het aantal noodsignalen door 
het testen van onze locomotieven tijdens het 
wisselen van de wacht met 67% verminderd. 
We testen de noodsignalen alleen nog 
aan het begin van de middagdienst en 
niet meer aan de start van de ochtend- of 
nachtdienst. Ook het inpandig verwerken 
van de ROZA-slak zorgt voor minder 
geluidsverspreiding naar de omgeving.

Minder noodsignalen 
locomotieven

De grafiek hiernaast laat zien dat de  
gemiddelde nachtwaarden van het afgelopen 
jaar zich bevinden onder de vergunde 
waarden op de verschillende meetpunten. 
Toch kan er bij deze waarden nog wel 
overlast worden ervaren in de omgeving. 
Dat geldt met name voor onze activiteiten 
aan de rand van het bedrijfsterrein. 
We proberen dit zoveel mogelijk te 
verminderen of te voorkomen, maar helaas 
kunnen we het niet geheel wegnemen. 

Het klachtenverloop laat zien dat de 
laatste maanden het gemiddeld aantal 
geluidsklachten is afgenomen. Piekgeluiden 
op het vaste meetpunt in Wijk aan Zee 
komen beperkt voor, zowel in aantal als in 
hoogte. De laatste maanden kunnen we 
betrekkelijk weinig klachten toewijzen aan 
de schrootactiviteiten. De geluidsklachten 
die we ontvangen, zijn nu veelal te koppelen 
aan reguliere werkzaamheden op het terrein. 
Een voorbeeld daarvan was het verladen van 

staalplakken bij de opslaglocatie bij de Warm-
bandwalserij. Om de geluidsbelasting door 
deze activiteit te verminderen, voeren we een 
aantal activiteiten niet meer uit in de nachtpe-
riode. Ook hebben we een aantal handelingen 
verplaatst naar een locatie verder van de 
woonomgeving af, waardoor de geluidsver-
spreiding tot een minimum is teruggebracht.

Bekijk de status van alle 
geluidsmaatregelen op 
het online Dashboard

Omwonenden uit voornamelijk Wijk aan Zee ervaarden geluidsoverlast  
door de schroothandling afkomstig van het nieuwe schrootpark.
Zo is er in het najaar van 2019 een geluidsmuur verhoogd op de noordwesthoek van het park. Na evaluatie met omwonenden 
zijn er in het voorjaar diverse U-vormige compartimenten met aangrenzende geluidsmuren gebouwd.

Klachtenverloop en metingen
Op drie van onze vergunningspunten meten we permanent of geluid, afkomstig van onze activiteiten, binnen de grenswaarden blijft.

Aantal geluidsklachten

GELUID 
We hebben het afgelopen jaar veel geluidsoverlast veroor-
zaakt door het verladen van schroot. Zowel in de nacht, als 
overdag. We vonden het dan ook uitermate belangrijk om 
deze vorm van geluidsoverlast zo snel mogelijk aan te 
pakken.

* Gemiddelden nachtwaarden gecorrigeerd met 12 maanden daarvoor

IP2 Vergunde waarde

IP8 Vergunde waarde

IP14 Vergunde waarde

IP2 Meetwaarde

IP8 Meetwaarde

IP14 Meetwaarde

Vergunningspunten geluid - voortschrijdend jaargemiddelde*
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GEUR 
We zijn ons ervan bewust dat onze processen geuroverlast 
veroorzaken in de omgeving. Helaas zien we de laatste tijd 
een toename van het aantal geurklachten. Zeker bij een 
Zuidwestenwind ervaren de bewoners van Wijk aan Zee 
geuroverlast. Maar ook Beverwijk West kan geuroverlast 
ervaren. Dat vinden wij erg vervelend.

Uitbreiding E-neuzennetwerk 
en samenwerking provincie
Het netwerk van elektronische neuzen 
(E-neuzen) op het bedrijfsterrein is uitgebreid 
met drie E-neuzen. Het doel is om verdachte 
geurbronnen die op één lijn liggen beter 
te kunnen duiden. Het complete netwerk 
op het terrein bestaat nu uit 31 E-neuzen. 
Daarnaast zijn we in mei van dit jaar een pilot 
gestart met de provincie Noord-Holland om 
gegevens uit te wisselen uit de verschillende 
E-neuzen die in de omgeving staan. Hierdoor 
proberen we nog meer inzicht te krijgen in 
geuren en de bronnen die overlast kunnen 
veroorzaken rondom het bedrijfsterrein en 
langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. 

Ook zal gekeken worden welke oplossingen 
mogelijk zijn om de geuroverlast aan te 
pakken. De provincie Noord-Holland zal 
maandelijks rapportages gaan publiceren 
van de resultaten van de analyses van de 
E-neuzen en klachten. Daarnaast zal de 
provincie kwartraalrapportages publiceren 
die in zullen gaan op mogelijke trends. 

Maatregelen
We nemen verschillende maatregelen om 
geuroverlast te verminderen. Zo werken we 
hard aan de revisie van de kookskamers om 
de garing van kooks te optimaliseren en geur-
verspreiding te verminderen. Inmiddels zijn bij 
47% van de kookskamers bij Kooksfabriek 2 de 
ovenwanden vervangen. Ook in de dagelijkse 
operatie werken we aan verbeteringen om 
geuremissies te verminderen. Een voorbeeld 
is de ingebruikname van een speciale 
ontstekingslans waarmee we de resterende 
gassen uit de klimpijpen van Kooksfabriek 2 
ontsteken zodra de kooks gereed is om uit 
de kookskamer te drukken. Hierdoor komt 
er minder geur vrij bij deze bron. Dit zien we 
ook terug in de metingen van de E-neuzen bij 
de klimpijpen. Een stap in de goede richting, 
maar we zijn er zeker nog niet. Sinds juli 2019 
is er bij Kooksfabriek 2 een systeem geïnstal-
leerd waarmee wij continu signalen vanuit het 
E-neuzennetwerk kunnen monitoren. Zodra 
het E-neuzennetwerk een signaal afgeeft, 
ontvangt de teamleider van de ploeg een 
sms waardoor er direct maatregelen worden 
genomen om het proces bij te sturen. 

Incidenteel konden geurklachten uit Wijk 
aan Zee worden herleid naar mengers die 
het vloeibaar ruwijzer van de hoogovens 
naar de staalfabriek vervoeren. Om deze 
vorm van geuroverlast aan te pakken, zijn er 
strikte afspraken gemaakt over de locaties 
van de mengers en loopt er momenteel 
een proef om de mengers te voorzien 
van een deksel. We houden u via onze 
verschillende communicatiekanalen op de 
hoogte van de voortgang van deze proef. 
Verder zijn er bij slakverwerking maatregelen 
getroffen waardoor we de ROZA-slak aan 
de lucht koelen onder een overdekte 
locatie als onderdeel van het nieuwe 
verwerkingsproces. Hierdoor komt de 
ROZA-slak tijdens het koelen niet in 
contact met water waardoor eventuele 
geurverspreiding wordt voorkomen.

Bekijk de status van alle 
geurmaatregelen op het 
online Dashboard

Welke bronnen zijn het meest belastend?
In het afgelopen jaar hebben we themabijeenkomsten over geur gehouden in het informatieloket in Wijk aan Zee. 
Om te luisteren naar omwonenden, nieuwe inzichten op te doen en informatie te delen over maatregelen die wij nemen 
en de complexiteit toe te lichten. Het is belangrijk dat wij heel goed kijken naar de herkomst van de geur.

Het streven is om geurklachten vóór te 
zijn door objectief inzicht te krijgen in 
onze geuremissiepatronen. Dit betekent 
dat onze focus ligt op het systematisch 
analyseren van verschillende data en het 
testen van nieuw verkregen inzichten. 
In de afgelopen maanden hebben we een 
statistisch model ontwikkeld waarmee we 
voor elk moment de geurbelasting kunnen 
bekijken en het probleemgebied op het 
terrein kunnen aanduiden. In de tweede 
fase van het geuronderzoek, dat we op korte 
termijn afronden, verkrijgen we meer inzicht 

in de daadwerkelijke bronnen van overlast 
bij Kooksfabriek 2 door data uit deze tool 
te koppelen aan procesdata. We houden u 
op de hoogte van de voortgang via onze 
diverse communicatiekanalen, uiteraard 
kunt u ook altijd de status opvragen in 
het informatieloket in Wijk aan Zee. 
Parallel aan het project waarin we data 
inzetten om meer inzicht te krijgen, hebben 
we in februari en augustus een nieuwe tech-
nologie ingezet: een E-neus op een drone. 
Hiermee hebben we de geurprofielen van de 
geurbronnen in de omgeving van Kooksfa-

briek 2 in kaart gebracht. De volgende stap 
is het in kaart brengen wat de reikwijdte is 
van deze mogelijke geurbronnen. Als gevolg 
van de maatregelen omtrent COVID-19 
kunnen we deze stap nog niet zetten, 
omdat hiervoor de aanwezigheid van een 
specialistisch bedrijf uit België nodig is. 
Zodra dit mogelijk is, pakken we dit aan.

Geuronderzoek 
Kooksfabriek 2

Klachtenverloop en geuronderzoek
We zien in een toename in het aantal geurklachten. Een onderzoeksteam is bezig om alle bronnen van 
geuremissie systematisch te achterhalen. Voor het gehele terrein, maar ook specifiek voor Kooksfabriek 2.

Aantal geurklachten
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LICHT 
We hebben maatregelen uitgewerkt die we op korte 
termijn kunnen nemen om de lichtuitstraling verder 
te verminderen.

NOx
 

We kijken naar de mogelijkheden om de uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx) verder te verlagen. Dit doen wij 
door onderzoek te doen bij de daadwerkelijke bronnen, 
namelijk het hoogoven- en het kooksovengas.

Het streven is om de conventionele 
gasontladingsarmaturen geleidelijk om te 
bouwen naar armaturen met LED-verlichting. 
Op de middellange termijn (over circa vijf 
jaar) zullen we hiermee alle armaturen 
van de openbare verlichting op de site 
vervangen, waardoor het energieverbruik 

voor de verlichting sterk wordt gereduceerd 
en ook de lichtuitstraling in de nacht 
aanzienlijk vermindert door de meer gerichte 
lichtuitstraling naar het wegdek. Tevens 
wordt geëxperimenteerd met het dimmen 
van de straatverlichting in relatie tot de lage 
verkeersintensiteit in de nachtelijk uren.

Het doel is om het stikstofgehalte in deze 
gassen te verlagen, zodat bij het verstoken 
minder NOx wordt uitgestoten. Recentelijk 
hebben we de onderzoeksfase van het stikstof-
gehalte van het kooksovengas bij Kooksfabriek 
2 afgerond. 

Hier zijn we nu gestart met een haalbaar-
heidsstudie om uit te werken of mogelijke 

oplossingen technisch haalbaar zijn en ook 
procesmatig mogelijk zijn. De onderzoeksfase 
voor het kooksovengas bij Kooksfabriek 1 loopt 
nog door tot en met het einde van dit jaar. Het 
onderzoek bij de Hoogovens heeft helaas door 
de geldende COVID-maatregelen vertraging 
opgelopen. Hier hopen we de onderzoekfase 
begin volgend jaar af te ronden, waarna een 
haalbaarheidsstudie direct wordt opgestart.

Bekijk de status van alle 
maatregelen op het 
online Dashboard
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ONDERZOEK  
LUCHTKWALITEIT  
EN GEZONDHEID
Tata Steel ondersteunt nieuwe onderzoeken naar 
luchtkwaliteit en gezondheid. Tata Steel doet zelf, al 
zo lang als het bestaat, ook veel onderzoek naar de 
bijdrage van haar activiteiten aan de luchtkwaliteit en 
depositie in de omgeving.

Dit doet Tata Steel met eigen experts, maar 
ook met externe experts en wetenschappelijke 
instituten. De resultaten van onderzoeken 
gebruiken wij om te kunnen bepalen welke 
nieuwe maatregelen, ook op basis van zich 
steeds vernieuwende technologie, wij kunnen 
nemen om emissies verder terug te dringen. 
In het verleden zijn al veel maatregelen 
genomen in de bedrijfsvoering, die de overlast 
op meerdere vlakken hebben doen afnemen. 
Dit is een continu proces voor Tata Steel. 

Wij blijven inzetten op goede informatievoorzie-
ning aan alle betrokkenen: medewerkers, leve-
ranciers en omwonenden. Het is voor iedereen 
van belang te kunnen handelen op basis van 
zorgvuldig vastgestelde feiten. Wij verwelkomen 
ieder onderzoek dat daaraan bijdraagt. 

Voor Tata Steel is de omgeving het uitgangspunt 
geweest bij het opstellen van de Roadmap. 
Gezondheid staat centraal in de maatschappe-

lijke discussie. Daarom investeert Tata Steel in en 
bouwt verder aan haar kennis over de invloed 
van haar activiteiten op de gezondheid. 

De overheden (op Europees, landelijk en 
provinciaal niveau) zijn verantwoordelijk voor 
het bepalen van de normen die gelden voor 
de emissies van onze activiteiten en hoe deze 
vervolgens worden opgenomen in vergun-
ningen (door ODNZKG). GGD Kennemerland 
kan de concentraties op leefniveau beoordelen. 
Voor meer informatie over mogelijke algemene 
gezondheidseffecten van bijvoorbeeld stof 
op gezondheid verwijzen we graag door naar 
de website van de GGD Kennemerland en de 
website van het RIVM, die op veelgestelde 
vragen met betrekking tot gezondheid 
antwoorden hebben geformuleerd.
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De geldende COVID-maatregelen kunnen 
soms enige vertraging veroorzaken 
in de doorloop van de verschillende 
projecten. We houden u op de hoogte 
van de status van de verschillende 
maatregelen via het online dashboard.   

Om de geuroverlast structureel te vermin-
deren, ligt de focus op het afronden van 
de tweede fase van het geuronderzoek. 

De verwachting is dat we op basis van de 
uitkomsten van dit onderzoek, straks meer 
effectieve maatregelen kunnen nemen die  
de geurbelasting in de omgeving kunnen 
verminderen. Ook blijven we ons focussen op 
operationele maatregelen bij Kooksfabriek 
2. We zijn recentelijk gestart met een proef 
om de geuremissies bij het uitnemen van 
de deuren fors te verminderen. Ook zullen 
we een nieuwe maatregel aan de Roadmap 
toevoegen: de beitsbaan 22 bij de Koud-
bandwalserij. Uit analyse blijkt dat Beverwijk 
West geuroverlast kan ervaren die van deze 
installatie afkomstig is. De komende tijd 
testen we verschillende aanpassingen in het 
proces om deze overlast te verminderen. 
We houden u hiervan op de hoogte. 

In het hoofdstuk Stof heeft u kunnen lezen  
dat de stofmonsters aantonen dat ertsen en 
koolstof op dit moment belangrijke catego-
rieën stof zijn die tot overlast leiden. We zijn 
daarom recentelijk een diepgaand bronnen- 

onderzoek bij de grondstoffenlogistiek 
gestart om op korte termijn tot een gericht 
plan van aanpak te komen. Maatregelen die 
hieruit voortvloeien zullen we rapporteren 
in het dashboard van de Roadmap. Maatre-
gelen in de aanpak tegen stofoverlast op de 
middellange termijn bevinden zich veelal nog 
in de onderzoeksfase. Dit betekent niet dat we 
hier stilstaan. Zo hebben we midden juni een 
proef gedaan bij de staalfabriek om een extra 
afzuigingssysteem te ontwikkelen om uitein-
delijk dakemissies fors terug te dringen. Deze 
proef is positief verlopen. De volgende stap is 
het bouwen van een model waarin we gedi-
gitaliseerde emissies in een 3D model kunnen 
plaatsen zodat engineers de kappen van de 
extra afzuiginstallatie zodanig kunnen ontwik-
kelen dat deze straks optimaal presteert. 

In de aanpak tegen geluidsoverlast zijn 
we een proef aan het afronden waarbij we 
maatregelen gaan treffen om de overlast 
door de alarmen van de transportbanden 
te verminderen. Ook het verminderen van 
geluidsoverlast door de afzuiginstallatie bij de 
staalfabriek heeft onze volle aandacht.  
We hadden reeds één demper vervangen 
maar de werking bleek helaas niet voldoende. 
Daarom doen we momenteel onderzoek 
om de werking te optimaliseren, zodat we 
vanaf februari 2021 de drie geluidsdempers 
fasegewijs gaan vervangen en hiermee 
het zoemende geluid verminderen 
dat vooral ‘s nachts wordt ervaren.

Hier vindt u ook een overzicht van het 
klachtenverloop, de bronnen van overlast en 
de maatregelen die wij nemen, plus actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast verschijnt jaarlijks 
deze publieksversie zodat u in één oogopslag de 
vooruitgang kunt zien. 

Sinds november 2019 heeft Tata Steel een 
informatieloket genaamd ‘Tata Steel in de 
Buurt’ geopend in de Zwaanstraat 20 in Wijk 
aan Zee. Hier bent u welkom met vragen 
over het bedrijf en kunt u meer informatie 
krijgen over de productieprocessen en de 
omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030. 
Ook hebben we het afgelopen jaar de 
omgevingswebsite: www.tatasteel.nl/omgeving 
opgezet. Hier vindt u de meest actuele 

informatie over de omgevingsmaatregelen en 
ander relevant nieuws voor de omgeving. Ook 
kunt u de laatste ontwikkelingen volgen via 
onze social media kanalen: Facebook Tata Steel 

in Nederland en Twitter Tata Steel in Nederland en 
ook de digitale nieuwsbrief RondomStaal voor 
de IJmond. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar 
gestart met een uitgave Tata Steel & Omgeving 
voor Wijk aan Zee. 

Begin 2020 zijn we een online bewonerspanel 
gestart om aanvullende informatie te krijgen 
over de ervaren overlast in Wijk aan Zee. Het 
bewonerspanel bestaat uit inwoners uit Wijk 
aan Zee die in 2020 maandelijks digitaal een 
vragenlijst invullen over hun ervaring. De 
informatie van het bewonerspanel dient als 

een belangrijke aanvulling op de bestaande 
communicatiekanalen, waarbij bewoners op een 
gemakkelijke manier ervaringen en eventuele 
feedback met ons kunnen delen. In totaal zijn 
er nu circa 31 deelnemers die verdeeld over vier 
groepen wekelijks online hun ervaringen via een 
digitale vragenlijst met ons delen.

OMGEVINGS- 
COMMUNICATIE
Op kwartaalbasis kunt u de status van alle maatregelen tot en met 2022 
bekijken op het online Dashboard op onze website: www.tatasteel.nl/omgeving.

Heeft u ideeën waardoor wij u beter op 
de hoogte kunnen houden? Laat het 
ons vooral weten. U kunt mailen naar 
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com 
of langskomen bij het informatieloket in 
Wijk aan Zee

VOORUITBLIK 
De Roadmap is continu in beweging.
We blijven maatregelen monitoren en op basis 
daarvan stellen we eventuele plannen bij of voegen, 
waar nodig, maatregelen toe.
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