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Tata Steel IJmuiden 
t.a.v. de heer D. Voskuil 
Wenckebachstraat 1 
1951 JZ Velsen Noord 
 

Wijk aan Zee, 7 november 2018. 
 
 
Betreft: Uitstoot boven Wijk aan Zee vanaf Tata Steel terrein 
 
Geachte heer Voskuil, 
 
Hierbij een formeel verzoek vanuit de Dorpsraad Wijk aan Zee rondom het vraagstuk van de recente 
uitstoot boven Wijk aan Zee. Zoals u weet zijn er ernstige zorgen in het dorp vanwege deze uitstoten. 
Het gaat hierbij recent om uitstoten die een duidelijk zichtbaar grafiet gehalte hebben. Echter Harsco 
stoot constant allerlei mogelijk gezondheidsbedreigende stoffen uit. Dit omdat de zware industrie- 
handelingen van Harsco plaatsvinden in de openlucht, waarbij alles vrij de lucht ingestoten wordt. 
Hier maakt de Dorpsraad zich ernstige zorgen over en dringt al jaren aan op maatregelen. 
 
In dit kader verzoeken wij u de volgende punten te beantwoorden en of acties te ondernemen: 

• In de inloopinformatiemiddag van afgelopen 22 oktober in Wijk aan Zee is de belofte gedaan 
om zo snel mogelijk een afgesloten hal te bouwen om de uitstoot bij het legen van pannen  
te voorkomen. Kunt u aangeven wat de tijdsplanning is van deze hal?  

• Kunt u aangeven wat het ontwerp van de hal zal zijn, zoals welke processen en handelingen 
van Harsco in de hal zullen plaatsvinden, zodat alle emissies van Harsco geëlimineerd gaan 
worden? 

• Kunt u aangeven wat de andere milieu/gezondheidsvoordelen van deze hal zullen zijn, zoals 
het verminderen van de geluidsoverlast en het voorkomen van de licht effecten die ontstaan 
door het gieten in de openlucht van gloeiend heet staal en rest/afvalstoffen?  

• Welke maatregelen kunnen we van u verwachten totdat de bovenstaande hal gerealiseerd is? 
En hoeveel reductie gaan dergelijke maatregelen opleveren? 

• Wij verzoeken u tot het openbaar maken (real time online) van alle luchtmetingen (o.a. uit de 
airboxen) die u doet rond het gebied van Tata Steel, zodat deze voor een ieder te bekijken 
zijn. De meting van fijnstof is zeer relevant gezien de praktijkervaringen dat er bij grof stof 
emissies altijd fijn stof meekomt. 

• Rapportage en/of samenstelling analyse Septembermonster; uit het Noord-Hollands dagblad 
(27 okt) blijkt er een rapport of een samenstelling analyse gedaan te zijn, in het bezit van 
GGD en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waarin de resultaten van de recente 
uitstoot zijn onderzocht. Dit is opgesteld op verzoek van/door Tata Steel. Bij deze het verzoek 
dit rapport/deze analyse openbaar te maken. Wij hebben begrepen dat dit tot nu toe niet 
gedaan is omdat Tata Steel vreest voor verkeerde conclusies op basis van dit rapport/deze 
analyse, echter het niet openbaar maken voedt de gedachte dat Tata Steel met de resultaten 
iets te verbergen heeft.  

http://www.wijkaanzee.org/
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• Een breder onderzoek naar de uitstoten van Harsco. Welke stoffen worden daar continue 
uitgestoten? Deze neerslag is dan mogelijk minder zichtbaar in Wijk aan Zee, het is wel 
aanwezig.  Welke risico’s brengen deze mee voor de gezondheid en hoeveel kan dit 
verminderd worden door de bouw van de afgesloten hal?  

 
Voor de komende informatieavond stellen wij in ieder geval de volgende onderwerpen voor: 

• Uitleg van het rapport en bevindingen. 

• Uitleg van de uitstoten en de risico’s voor de gezondheid en welzijn van de mensen in Wijk aan 
Zee door onafhankelijke deskundigen. 

• Tijdelijke maatregelen om de uitstoten te voorkomen. 

• Uitleg van de definitieve oplossing in de vorm van een afgesloten hal. 
 
Gezien de onrust onder de bewoners van Wijk en Zee en de aankomende bijeenkomst (28 
November) van Tata Steel in ons dorp willen we u verzoeken om ons voor 20 november van een 
antwoord te voorzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hooachtend, 
 
 
 
 
 
T. Vos, 
secretaris. 
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