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Wie waakt, wint 
 

Ins en outs van deze aangifte 

  

Wat houdt de aangifte tegen de Tata-directie in? 

De directie van het bedrijf wordt in de strafzaak ervan beschuldigd in strijd met de wet 
willens en wetens schadelijke stoffen in het milieu te hebben gebracht. Denk daarbij aan 
voortdurende overschrijdingen van de vergunning. De strafzaak is aangekaart door de 
stichting Frisse Wind.nu. Meer dan duizend mensen en nog zeven andere organisaties 
hebben ook aangifte gedaan. De Dorpsraad komt op voor de leefbaarheid van Wijk aan Zee; 
dat is haar doel. Daardoor kan ook zij als belanghebbende aansluiten bij deze strafzaak. 
Bewoners van Wijk aan Zee hebben namelijk vanwege de slechte lucht meer 
gezondheidsklachten en ook meer ziektes dan gemiddeld in Nederland en ze leven korter. 
Het merendeel van deze luchtvervuiling komt voor conto van Tata. 

Tata heeft allerlei maatregelen aangekondigd. Daarmee laat het toch zijn goede wil zien? 

Tata Steel-directeur, Hans van den Berg zegt hierover: 

 “Tata Steel wil op een verantwoorde manier de toekomst ingaan met al zijn uitdagingen. Wij 
voelen een grote verantwoordelijkheid en die nemen wij ook. Om de impact op uw en onze 
leefomgeving zo snel mogelijk te verbeteren nemen we deze maatregelen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat u het verschil gaat merken”  Bron: TATA STEEL & OMGEVING-nieuwsbrief (die 
heel Wijk aan Zee  in de brievenbus ontvangen heeft): 

Het pakket biedt – helaas – geen enkele garantie dat Tata hiermee de luchtkwaliteit in de 
IJmond blijvend gaat verbeteren en daarmee de gezondheid van omwonenden. Een 
voorbeeld: de milieuruimte die ontstaat door besparingen in uitstoot op de ene plek kan nog 
steeds worden opgevuld met meer uitstoot elders in het bedrijf. Netto verbetert er dan niets. 
Voor blijvende verbetering moet het plafond voor uitstoot stap voor stap naar beneden in de 
algehele vergunning. Daar voelt het bedrijf niets voor. De directie lobbyt tegen strengere 
milieu-eisen omdat zij vindt dat die het staal uit IJmuiden te duur maken. Tata wil sowieso zo 
min mogelijk regels opgelegd krijgen. Kortom, Tata toont pas daadwerkelijk 
verantwoordelijkheidsbesef wanneer zij de mooie beloften ook laat vastleggen in de 
vergunning. 

Waarom heeft de Dorpsraad tot nu toe gewacht met aangifte? 

De Dorpsraad vindt dat aangifte in de allereerste plaats door bewoners zelf moet worden 
gedaan. Aangifte door de Dorpsraad was nog punt van discussie. Maar afgelopen maand was 
er een rechtszaak die de deur dicht deed. Daarin bleek dat de vergunning voor Tata en 
partner Harsco een juridisch spel is. Als de bedrijven de kans krijgen om onder de norm – 
vastgelegd om de bevolking te beschermen – uit te komen, pakken ze die. 

http://www.wijkaanzee.org/
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Waarom proberen de bedrijven onder de vergunning uit te komen? 

Het is de mentaliteit. Als Harsco of Tata teveel uitstoten of lozen, willen zij steevast dat de 
vergunning wordt aangepast met een uitzondering in plaats dat zij zichzelf aanpassen. Zie het 
voorbeeld van de stikstof of de bepaling waardoor de IJmond nu worstelt met de oude, 
lekkende kanker-kooksfabriek. Voor Harsco en Tata zijn efficiency en kostenbesparing 
leidend. Stofuitstoot is gratis voor hen. Daarom hebben de bedrijven zich nooit veel gelegen 
laten liggen aan de risico’s van hun uitstoot voor de omgeving. Tenzij zij negatief in de media 
kwamen. Reputatieschade kost namelijk wel geld. 

Wanneer is er sprake van moedwillig vervuilen? 

Als je weet dat wat je doet niet mag en gevaarlijk kan zijn. Of - als het onvoorzien gebeurt - 
dat je de schade had kunnen voorkomen maar niets deed. In deze zaak ging het om 
stofwolken die Tata en Harsco hadden kunnen voorkomen. De overheid had Harsco daarvoor 
dwangsommen opgelegd.  Harsco verwerkt de slak uit de hoogovens en doet dat in nauw 
overleg met Tata, die zich een met Harsco heeft verklaard in deze zaak. 

Waarom is dit een veelzeggende zaak? 

Harsco en Tata verzetten zich tegen betaling van de dwangsommen. Niet omdat de 
overtreding niet begaan is, maar omdat zij denken een gaatje in de vergunning te hebben 
gevonden.  Ze hopen de Raad van State, die er zich nu over buigt, ervan te overtuigen dat de 
vergunning onduidelijk geformuleerd is zodat de dwangsommen ongeldig worden. Tijdens de 
zitting werd ook duidelijk dat beide bedrijven meerdere maatregelen hadden kunnen nemen 
om de uitstoot te beperken of te voorkomen. Maar dan waren ze duurder uit. 

Het overstorten van de hete slak is het meest risicovolle moment bij Harsco omdat er in de 
stofwolken zware metalen zitten die dan vrij de lucht kunnen ingaan. Daarom heeft de 
Omgevingsdienst bepaald dat dit stof niet meer dan twee meter buiten de stortplaats mag 
uitkomen. Over de haalbaarheid van de vergunning die de bedrijven nu onduidelijk noemen, 
is uitgebreid van tevoren met Harsco en Tata overlegd. Harsco produceert dagelijks enorme 
stofwolken en de Omgevingsdienst heeft dit in vele tientallen inspecties vastgelegd en 
uiteindelijk dwangsommen opgelegd. De rechtbank in Haarlem heeft Tata en Harsco al 
eerder ongelijk gegeven en de dwangsommen terecht verklaard. 

Tot slot 

De Dorpsraad is zich bewust dat veel Tata-medewerkers hun best doen om schoner te 
werken, gesteund door de oproep op posters. Daarvoor dankt de Dorpsraad hen. Maar als de 
directie het beleid niet omgooit, zullen de problemen blijven bestaan. Voorkomen van 
schade en overlast voor de omgeving moet een centrale opgave zijn, bij alle beslissingen. 
Ook op het hoogste niveau. Wie terechte dwangsommen bestrijdt vanwege eigen gewin, 
heeft nog een lange weg te gaan op het pad van verantwoord ondernemen.-. 

http://www.wijkaanzee.org/
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Het verzoek tot een strafzaak is door advocate Bénédicte Ficq neergelegd bij het Openbaar 
Ministerie. Het is niet bekend wanneer hierover een besluit valt. Meer weten? Kijk bij: 
www.frissewind.nu 
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