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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
 

Wie waakt, wint 
 

 Wijk aan Zee, 19 april 2021 

  

Geachte heer Van den Berg, 

Bij deze wil ik namens de Dorpsraad Wijk aan Zee graag reageren op uw brief dd. 16 april 2021 aan 
gedeputeerde Jeroen Olthof. 

Natuurlijk zijn wij blij dat u ook weer in deze brief aangeeft dat Tata doende is om ‘bovenwettelijke 
maatregelen’ te nemen om de gezondheidssituatie in de omgeving te verbeteren.  Hoewel wij 
sceptisch zijn over dat ‘bovenwettelijke’ en eerlijk gezegd ook niet het nut inzien van deze herhaalde 
kwalificatie, hopen wij dat Tata nu serieus werk gaat maken van reeds lang noodzakelijke 
investeringen om uitstoot terug te dringen. Noodzakelijk in het kader van een gezond leefmilieu in de 
omgeving. En daar gaat het om. 

Te lang heeft Tata zich tot het uiterste verzet tegen de roep om dergelijke investeringen. De energie 
die gaat zitten in het bestrijden van dwangsommen kunt u natuurlijk beter besteden. Wij hopen dan 
ook echt op een cultuuromslag in uw bedrijf, waarbij een gezond leefmilieu als harde 
randvoorwaarde voor uw operatie beleefd wordt. Onafhankelijk, deskundig en kritisch toezicht kan 
daarbij van groot nut zijn. 

Helaas geeft uw brief aan de heer Olthof de indruk dat u het tegendeel meent. U doet in uw brief 
namelijk twee opmerkelijke oproepen: 

1.        U roept de beleidsmaker (en toezichthouder) op gezamenlijk op te trekken (met Tata Steel) 
richting Den Haag en samen te werken als het gaat om de leefomgeving. 

Daarmee gaat u voorbij aan het zeer recente rapport van de Randstedelijke Rekenkamer dat 
uitdrukkelijk concludeert dat de Provincie inzake het schadelijk effect van uw bedrijf op de omgeving 
juist onafhankelijker moet optreden. 

2.       U roept, in het kader van een gezonde leefomgeving de beleidsmaker (en toezichthouder) op om 
Tata niet te benadelen in vergelijking met de concurrenten in Europa. 

Deze tweede oproep onthutst ons zo mogelijk nog meer dan de eerste. Feitelijk zegt u namelijk 
hiermee: als ze het in Italië niet op orde hebben, moeten wij hier geen strengere (milieu) normen 
krijgen opgelegd. Oftewel produceren terwijl de omgeving er ziek van wordt en misschien wel korter 
te leven heeft, moet kunnen. Want in Italië mag het ook. 

Het argument van level playing field wordt door u in dit kader misbruikt om politici, angstig voor 
verlies aan werkgelegenheid, onder druk te zetten. Het gelijke speelveld-principe ongenuanceerd 
gebruiken om het streven naar een gezonde leefomgeving af te remmen is volstrekt onethisch. 
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De werkelijkheid is gecompliceerd. Alle locaties van staalbedrijven in Europa verschillen. En level 
playing field bestaat uit veel facetten, waaronder het belastingregime, de infrastructuur die u ter 
beschikking krijgt, opgeleide arbeidsmarkt en nog veel meer. Op al deze aspecten verschilt de situatie 
van elk uwer concurrenten. 

U heeft dan misschien de pech dat Tata IJmuiden op honderden meters van een dichtbevolkte 
bebouwing en ook nog vlak bij een kwetsbaar Natura 2000 produceert. En zit met de situatie dat 
gegeven onze huidige kennis, het welvaartsniveau en technologische ontwikkelingen het juist hier in 
Nederland onacceptabel is om allerhande stoffen uit te stoten. Ja, dat kunt en mag u  een nadeel 
noemen; maar u wordt niet benadeeld. Het hoort eenvoudigweg tot de complexe realiteit van 
ondernemen als de bevolking en hun politici grenzen aan het voor hen toelaatbare trekken. Die 
grenzen zijn de lijnen  waarbinnen Tata moet opereren. En ja, dat vraagt aanpassing. 

Tegenover deze pech van de nabije, kwetsbare omgeving staat echter voor uw bedrijf ook veel 
positiefs. Het - in andere kaders - veelvuldig door uw bedrijf zelf genoemde 
‘vestigingsplaatsvoordeel’. De eigen, door de overheid toegankelijk gehouden diepzeehaven; de 
infrastructuur met wegen, spoor en binnenwater; de arbeidsmarkt met goed opgeleide mensen; het 
juridisch systeem, de politieke stabiliteit, de belastingafspraken etc. 

En er is hier ook de hulp van de overheid – en daarmee de bevolking – die met subsidies, 
vergunningen en flankerende investeringen het bedrijf richting een duurzamer toekomst probeert te 
begeleiden. Ook dat is een vestigingsplaatsvoordeel. Dankzij zulke steun kan het zelfs mogelijk zijn 
aan een out of the box oplossing te denken voor uw bedrijf, zoals een ingrijpende afslanking om juist 
nu onmiddellijk resultaat te boeken op gebied een gezonde leefomgeving. Want is het inmiddels niet  
onvermijdelijk te concluderen dat in deze kwetsbare omgeving op de keper beschouwd het helemaal 
niet mogelijk is een staalbedrijf op deze - laat staan op nog grotere - schaal te laten draaien? 

Wellicht is het scenario om met een kleinere maar hoogwaardiger basis nieuwe duurzame stappen 
naar een toekomst te zetten met mogelijk nieuwe groei in het vooruitzicht het meest levensvatbare. 
Langs deze lijnen samenwerken met de overheid en de bevolking kan natuurlijk wel heel goed. Dat 
staat juist niet haaks op de bevindingen van de Rekenkamer. 

Laten we er duidelijk over zijn: wie werkelijk benadeeld worden zijn o.a. de mensen met astma die - 
vaak op advies van hun huisarts  - hebben moeten verhuizen uit de regio. Wij vinden het stuitend dat 
u juist de feiten uit het rapport over astma probeert te gebruiken in uw eigen voordeel. U weet 
namelijk allang dat er een verband is tussen fijnstof en de uitstoot van Tata Steel. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat van alle lokale fijnstofbronnen (Tata Steel, verkeer en scheepvaart) Tata 
Steel ruim 88% voor zijn rekening neemt. Inmiddels weet u ook dat dit gevolgen heeft voor de 
gezondheid van omwonenden. 

Meneer van den Berg, uw oproep om samen te werken aan een nieuw elan in de basis- en 
maakindustrie in de IJmond ondersteunen wij van harte. Maar laat daarbij een gezonde leef- en 
werkomgeving een randvoorwaarde zijn. Dat is een van de beste waarborgen voor een met recht 
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duurzame en internationaal concurrerende toekomst voor het bedrijfsleven in de regio. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee 

 
 
 
 
 

 
V. van Waardenburg              
voorzitter 
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