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Wie waakt, wint 
 

  

Betreft: terugdringen gezondheidsschade regio rond Tata Steel 

  

Wijk aan Zee, 30 september 2021 

 

Geachte heer Olthof/ beste Jeroen, 

Het alarmerende bericht afgelopen week van de WHO dat luchtvervuiling nog veel schadelijker is dan 
men altijd dacht, heeft u vast gezien. We stellen vast dat het onderzoek waarop de WHO zich baseert 
een mijlpaal is. Niet eerder is zo overtuigend en systematisch bewezen wat fijnstof, stikstof en andere 
schadelijke uitstoot in de lucht met onze gezondheid doet. Zelfs in korte tijd en met kleine 
hoeveelheden is er al sprake van gezondheidsschade. 

Uw beleidsmakers en verantwoordelijken voor regelgeving en bewaking van de luchtkwaliteit zal niet 
ontgaan zijn dat er nu overvloedig en zeer gedegen bewijs ligt waarmee de schadelijke uitstoot 
genormeerd kan worden. Het WHO wijst de weg met aangescherpte uitstootnormen. 

U sprak zelf deze intentie (aanscherpen van de normen) al uit. De staatssecretaris deed er vervolgens 
nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij het risico om ‘nat te gaan’ bij de rechter – als Tata 
Steel de scherpe normen zou aanvechten - op de koop toe nam. U beiden sprak naar aanleiding van 
het laatste RIVM rapport dat weliswaar over grof stof ging, maar ook zeer duidelijk was over hoe 
ongezond onze leefomgeving is. Het noemde bovendien Tata Steel als oorzaak. De topman van het 
staalbedrijf zei daarop zich de bevindingen aan te trekken en kondigde veranderingen aan. 

En waar staan we nu? In het Schone Lucht Akkoord (SLA) kondigden Provincie en gemeenten aan dat 
in 2030 de (oude) WHO normen voor luchtkwaliteit gehaald moeten worden.  De huidige 
vergunningen en emissieplafonds van Tata, veruit de grootste stofbron, leiden bij lange na niet tot 
reducties die nodig zijn om de oude WHO-norm te halen. 

Nu de nieuwe, strengere WHO normen op tafel liggen, stellen we vast dat zelfs de door u 
uitgesproken intenties tekort schieten. Het is in het licht van wat afgelopen week bekend werd, te laat 
en te weinig. Te laat en te weinig is een kwalificatie die we met tegenzin afgeven. Maar de feiten 
spreken voor zich. 

In Nederland sterven ieder jaar circa 12.000 mensen voortijdig vanwege luchtvervuiling. Wij hebben 
alle reden om te denken dat er een paar duizend van hen in de IJmond woonden. De IJmond is 
namelijk het meest vervuilde, druk bewoonde stukje Nederland. Er zijn hier stukken straat waar 
slechts een enkeling van ouderdom sterft. De meeste buren haalden dat niet. Als je dichtbij de fabriek 
woont, loop je tot vijftig procent meer kans op longkanker dan gemiddeld in Nederland. Dan hebben 
we het nog niet eens over hartfalen. Mensen rapporteren veel luchtwegklachten, ook meer dan in 
vergelijkbare industriegebieden. Enzovoort, enzovoort. 
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En dan kijken we naar de politiek. Die blijft maar praten over ‘de balans tussen economie en 
gezondheid’. De economische welvaart (lees: de werkgelegenheid) was ook de afgelopen jaren het 
argument om niets, weinig of uiterst traag iets te veranderen aan regelgeving en handhaving. Het 
bedrijf, verantwoordelijk voor bijna negentig procent van de lokale uitstoot aan schadelijke stoffen, 
moest de ruimte krijgen. 

De waarheid is dat deze balanceeract refereert aan een tijd die niet meer bestaat. Nederland is zo 
welvarend geworden dat de arbeidsmarkt worstelt met ernstige tekorten die de komende jaren niet 
zullen verdwijnen. Veel windmolens op zee staan stil omdat er geen monteurs te krijgen zijn. 
Bouwprojecten verdwijnen in de koelkast: geen personeel. Er zijn meer dan 70.000 vacatures, alleen 
al voor technische beroepen.  En aan de andere kant zien we dat de WHO alarm slaat over 
luchtvervuiling en met veel strengere normen komt. Het kan niet anders of dezelfde afweging, 
waaraan de politiek Wijk  hecht, moet nu tot een radicaal andere uitkomst leiden. 

Nederland is een van de meest welvarende landen in de wereld. Het is ongehoord en onacceptabel 
dat in ons land een evidente gezondheidscrisis blijft voortbestaan omdat anders mogelijk het ‘level 
playing field’ van de staalfabriek in gevaar komt. De rij van dooddoeners als deze over de 
concurrentiekracht is eindeloos. 

Ingrijpen in een bestaande situatie is altijd lastig. Daarvoor zijn moed, overtuigingskracht en 
standvastigheid nodig. Die wensen wij u en de andere verantwoordelijken toe. Regelmatig nam u de 
afgelopen twee jaar gas terug: ‘Mijn handen zijn gebonden.’ Ja, veel wordt in Brussel vastgelegd. 
Maar u vertegenwoordigt wel het bevoegd gezag hier en u gaat over de vergunning. Toegegeven, een 
vervuiler die zich benadeeld voelt, kan een rechtszaak beginnen. Dat is vervelend en kost tijd. Het 
staat niet in verhouding tot het lijden van een gezin waar beide ouders terminale kanker kregen die 
gerelateerd kan worden aan Tata Steel. Ook dat komt in onze gemeenschap voor. 

Met de kennis van nu is de gezondheidscrisis in de IJmond urgenter dan ooit. Daarom vragen wij u om 
een duidelijke stellingname naar aanleiding van de nieuwe WHO-normen. 

·  Welk gevolg heeft deze nieuwe norm voor de ‘aanscherping van vergunningen’ waaraan de 
Provincie nu al zo lang aan werkt  
·  Welk gevolg heeft de nieuwe WHO-norm voor het tempo waarin nu gewerkt wordt aan de 
luchtkwaliteitseisen? 
·  Wanneer zullen de uitstootplafonds van Tata Steel moeten passen binnen de nieuwe WHO 
normen? 
·  Wanneer kan de provincie garanderen dat de WHO-normen in de regio worden gehaald? 
·  Heeft  u juridisch laten uitzoeken of u zich kunt beroepen op bijvoorbeeld het mensenrecht op 
leven en gezondheid, kinderrechten en het voorzorgsbeginsel om op korte termijn een einde te 
maken aan de meest vervuilende activiteiten van Tata Steel? Zo ja, kunt u ons de resultaten daarvan 
sturen? Zo nee, waarom niet? 
  

Verder willen wij u dringend vragen de directie van Tata in IJmuiden aan te spreken op de noodzaak in 
elk geval de Cokesfabriek 2 op korte termijn te sluiten. In alle nu bekende scenario’s, ook dat van 
Tata/FNV zoals getoetst door Ronald Berger, is het technisch haalbaar deze cokesfabriek voor 31 
december 2023 te sluiten. In dit licht is het onacceptabel als sluiting van deze giftige fabriek later 
plaatsheeft. 

http://www.wijkaanzee.org/
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Tot slot delen we graag onze zorg over een ander aspect in het nieuwe ‘vlucht naar voren’ plan zoals 
Tata het in de media heeft gebracht. Vergroening van het staalbedrijf met aandacht voor milieu en 
gezondheid is natuurlijk prima. Maar de risicovolle en langdurige weg waarlangs de – ook nog eens 
onzekere – vernieuwing gaat plaats hebben baart ons ernstig zorgen. En tot 2026 door produceren 
met Hoogoven 6 (zoals in het FNV plan is voorzien) is dubieus. Wij vragen uw speciale aandacht voor 
dit doorgaan met deze hoogoven die uiterlijk in 2023 gereviseerd had moeten worden, technisch al 
afgeschreven is en voortdurend schadelijke dakemissies produceert. 

Voor een revisie-project van deze omvang is normaliter een vergunning vereist. Het lijkt ons niet 
meer dan logisch en verantwoord dat voor het nalaten van diezelfde (noodzakelijke) revisie ook een 
vergunning noodzakelijk zou moeten zijn. Geachte gedeputeerde, laat dit alstublieft niet ontaarden in 
een situatie als met tweede cokesfabriek 2. 

Wij stellen concrete antwoorden op onze vragen zeer op prijs, en groeten u hartelijk, 

 
Vera van Waardenburg 
Voorzitter Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

Antoinette Verbrugge 
Voorzitter Stichting Frisse Wind.nu 
 

Luuk Kiers 
Voorzitter Vereniging IJmuiderstraatweg 
 

Dirk Weidema 
Voorzitter Milieuplatform IJmuiden-Noord 
 

Ellen Windemuth 
Voorzitter Stichting IJmondig 
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