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Aanwezig  voor Tata Steel:  Donald Voskuil – regional manager,  Marco Workel (Health and Safety 
Executive) en Bram van Nugteren (manager Hinder Omgeving) 

Aanwezig voor Dorpsraad (DR) :  Vera van Waardenburg, Pieter Elzer, Albert van Lochem en Ineke 
Holtwijk (notulen)  

-------------- 

Actualiteit 

GGD-rapport over kanker in de regio.  

Hierover is uitvoerig (langer dan een uur) van gedachten gewisseld. Het ging er heftig aan toe. 
Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. 

Negatieve publiciteit voor Tata Steel 

DV zegt teleurgesteld en ‘verdrietig’ te zijn. Tata Steel is druk met roadmap, probeert op korte 
termijn zaken op te lossen. En nu komt Tata Steel nav GGD-rapport grootschalig negatief in de 
publiciteit en uitspraken van DR voeden dat. ‘De onderstroom voelt slecht’. En: ‘Willen we met elkaar 
of over elkaar praten’. 

Op het scherm staan opmerkingen van de woordvoerder van de DR in een interview op NPO 1 waarin 
Tata Steel genoemd wordt en die Tata Steel niet bevielen. Mn de suggestie dat Tata Steel invloed 
uitgeoefend zou hebben. DV: ‘Alsof er iets is als de lange arm van Tata Steel’. 

De DR is geschokt over de presentatie van de quotes. Alsof de DR aan Tata Steel verantwoording 
moet afleggen van wat zij doet, vindt en zegt. Ook het als ‘zeer onplezierig’ ervaren telefoongesprek 
van DV eerder aan de voorzitster van de DR kort na publicatie van het kankerrapport had deze teneur 
en werd als aanvallend ervaren. Ook in dat gesprek was de boodschap de DR haar boekje te buiten 
was gegaan met haar commentaar op het kankerrapport en beschuldiging aan het adres van Tata 
Steel.  DV herinnert zich het betreffende gesprek niet als ‘onplezierig’. 

VW: De DR heeft haar eigen agenda of Tata Steel dat nu leuk vindt of niet. Centraal daarin:  
leefomgeving moet snel gezonder worden. Kankerrapport gaat over gezondheid. Dus reageert de DR 
daar op.  De uitkomst van het rapport is aangrijpend: in 29 jaar niets verbeterd. Dat zijn harde 
gegevens net als link met luchtvervuiling en de conceptversies die opvallend veranderd zijn.  En wat 
betreft de werkwijze van de DR:  de DR is volstrekt transparant – ook in overleggen – over wat zij 
nastreeft.  En daarvoor gebruikt DR alle podia; met de Provincie praat DR over verscherping van de 
vergunningen en bij Tata Steel  over diens maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het woord 
‘onderstroom’ is inzake uitlatingen, insteek of werkwijze van de DR in het geheel niet van toepassing.  



 Met woorden als ‘teleurgesteld’ en ‘verdrietig’ trekt DV het in de relationele sfeer. Dat is hier niet 
aan de orde.  Het gesprek van de DR met Tata Steel over de vergunning, het altijd de marges 
opzoeken of de schade aan gezondheid en milieu is een zakelijk gesprek. Tata Steel x lobby 

VW:  de Tata Steel lobby is een feit. Tata Steel oefent overal  en voortdurend invloed uit.  Dat zien en 
weten we. Het wil dat het bedrijf optimaal tot zijn recht komt; dat begrijpen we. Tata Steel heeft 
daartoe lobbyisten in Brussel, in Den Haag en ook in de regio. 

IH: Probleem bij lobby is dat grens tussen informatie geven en lobby en beinvloeding vaag is. Maar 
verdenking van beïnvloeding van de GGD of het rapport komt niet uit de lucht vallen. Lobby door 
Tata Steel mbt gezondheidsonderzoek is namelijk ook een feit. Zie het gedoe over het RIVM-rapport 
waarbij Tata Steel de conclusies gewijzigd wilde zien.  

Tata Steel x invloed op rapport 

Voor Tata Steel was het kankerrapport geheel nieuw. Tata Steel heeft geen invloed gehad op de 
inhoud, aldus de stellige uitspraken van DV  en MW.. Er is tijdens het onderzoek geen contact 
geweest tussen Tata Steel en de onderzoekers. Er zijn geen conceptversies van het rapport 
doorgesproken of zelfs maar getoond aan Tata Steel noch is er overlegd over formuleringen of heeft 
Tata Steel gevraagd niet genoemd te worden. DV: ‘Ik zag het rapport pas de dag ervoor.’ MW: ‘Ik zag 
het pas om acht uur s avonds. Wat me het eerste opviel, was dat Tata Steel niet genoemd werd.’  

 

Wijzigingen in het kankerrapport en waarheidsvinding  

DR heeft wijzigingen in versies pas kunnen onderzoeken na publicatie. Kwestie is aangezwengeld 
door TV-programma  1Vandaag. De DR heeft haar bevindingen tav wijzigingen deze week in een 
verklaring toegelicht. En tevens B en W Beverwijk een brief met vragen gezonden.    

Tata Steel heeft inmiddels de GGD gevraagd naar het hoe en wat van de veranderingen. ‘GGD zit er 
erg mee in haar maag.’ En: ‘GGD zegt dat het rapport niet door derden gezien is.’  

De veranderingen in de eindversie creëren een geloofwaardigheidsprobleem. Hier helderheid over 
krijgen is urgent, vinden zowel DR als Tata Steel.  

MW:  ‘Als dit niet uit de wereld raakt, wie kan je dan nog geloven?’  

VW: ‘Wij moeten kunnen vertrouwen op een rapport van de GGD. Daarom laten we dit niet los. Wij 
willen de waarheid  boven tafel krijgen. ’ 

DV:  ‘Als niet duidelijk wordt, staat de integriteit van instituten ter discussie’. 

 

Wantrouwen in relatie DR x Tata Steel 

DV vindt dat vertrouwen in relatie essentieel is. ‘Daarom zitten we bij elkaar.’ Wantrouwen van DR 
jegens het bedrijf is zijns inziens misplaatst. 



IH:  ‘Natuurlijk bekijken wij alles wat Tata Steel zegt en doet met wantrouwen. Dat is gebaseerd op 
ervaring van jaren.’ En ‘Vertrouwen komt niet door praten. Vertrouwen komt alleen terug met 
daden.’ 

VK: ‘We hebben een hal gebouwd voor de rozaslak. Is dat geen daad?’ 

Fijnstof x gezondheid 

MW: We hoeven niet te discussiëren over nadelige invloed van fijnstof op gezondheid. Daar is 
genoeg literatuur over. Fijnstof is een probleem. Maar Tata Steel is niet de enige die fijnstof hier 
produceert.   

Prioriteit van Tata Steel ligt momenteel overigens niet bij fijnstof. Nu bij hinder, grof stof, geluid en 
geur, aldus MW.  

DV: energietransitie zal emissies straks wel verbeteren. Link met de Kolen- en Gasfabriek (KGF) 

IH: in 2050 leven we niet meer. Wij willen het hebben over nu. Tata Steel heeft fantastisch klinkende 
plannen voor de verre toekomst. Tata Steel doet projecten als er klachten zijn. Allemaal toegewijde 
mensen die enorm hun best doen om verbetering te bereiken. Maar wat we willen is dat jullie 
bedrijfsvoering verandert. Dat jullie geen schade aanbrengen aan gezondheid van omwonenden en 
dat milieu voorwaarde is voor je operatie. Dat dit een vast onderdeel van je risico-analyse is in de 
Management of Change procedure. Dat je je permanent afvraagt hoe je de uitstoot gaat 
verminderen en wat voorgenomen acties/veranderingen voor gevolgen hebben voor de buurt. 

Maar dat gebeurt niet. Zie de zaak van de stikstof en zie de nieuwe vergunning nu voor de 
warmbandwalserij die gaat over een procesverandering. De productie en uitstoot gaan omhoog en 
de schoorsteen wordt lager. Dit wordt toegestaan, want het is ‘Niet In Betekenisvolle Mate’  (NIBM). 
Tata Steel laat hier de kans om een verbetering aan te brengen liggen. 

MW: maar deze oven is nu juist een voorbeeld van verbetering.  Misschien moeten we het beter 
uitleggen. 

AL: wij vinden dat Tata Steel de ernst van situatie niet inziet. Tata Steel moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Hoe ernstig het is laat het kankerrapport zien. 

DV: Het is niet zo dat er niets is gebeurd. De totale hoeveelheid fijnstof is in loop der jaren 
afgenomen. 

VW: maar die neemt nu weer toe. En jullie willen ook nog meer staal produceren.  

DV: maar fijnstof kan nooit helemaal verdwijnen in dit proces.   

VW: wij willen zien dat gezondheid op 1 staat, ook bij jullie. Neem nu de geluidsoverlast. Ik kan er 
niet bij dat Tata Steel de schrotverwerking heeft neergeknald vlakbij het dorp en pal naast de plek  
waar het transformatorstation gaat komen. Dus daar waar het qua geluid nu net NIET kan.  

IH: We zien dat Tata Steel ook zijn best doet. Maar dat zijn losse projecten. Als wij veel klagen, komt 
er een project om te kijken hoe de overlast te verminderd kan worden. En er is repressie. Bram rijdt 
met zijn autootje rond en zegt dat er beter geveegd moet worden. Maar Bram moet ook af en toe 



naar bed. Dit bewustzijn dat je operatie gezondheid en milieu niet mag hinderen moet een integraal 
onderdeel zijn in het managementsysteem. Nu draait het alleen om efficientie en omzet. Voor zo min 
mogelijk euro’s een ton staal maken.  

DV: Aan dat bewustzijn werkt Marco. 

VW: het zijn zoethoudertjes. Je wilt weten: waar zit de shit nu eigenlijk? Dat moet ook jullie 
voortdurend bezighouden. Nu moeten wij er steeds achteraan jagen. Als we iets gevonden hebben,  
leggen we het voor aan de OD. Of we dienen een zienswijze in.  Het is geen manier van leven voor de 
omwonenden; het is naar en je wordt klaagmoe. 

DV: wij staan heel open voor jullie klachten. Daarom wil ik het toch nog even hebben over hoe wij 
met elkaar omgaan. Ik heb daar moeite mee. Dan zie ik in de media opeens een professor allerlei 
dingen beweren. Ik wil niet verrast worden. 

VW: Wat die professor betreft. Daar gaan wij niet over; de deskundigen zijn de verantwoordelijkheid 
van een programma. Wij hadden eerlijk gezegd al die media-aandacht voor ons standpunt niet 
voorzien. Natuurlijk reageren wij op het kankerrapport. Waarom zou de DR dat niet mogen?  Wij 
reageren op alles. Op vergunningsaanvragen, op rapporten. Ik vind dat de DR daarin ook een 
consistent geluid heeft. Wij gaan ons optreden niet aanpassen. Tata Steel is groter dan jij (dit tegen 
DV).  

DV ik vind dat je heel defensief bent. Bij het ministerie van EZ heb ik geleerd: je moet altijd eerlijk 
informeren. Dit allerlei dingen zomaar beweren is een Trumpiaanse aanpak.  

Aangezien er inmiddels meer dan een uur over het kankerrapport en de follow-up is gesproken 
wordt besloten verder te gaan met andere actualiteiten.  

Aan het einde van de vergadering komt de DR nog met een verzoek – aanhakend bij deze discussie: 
of DV/ de regional manager voortaan NIET meer de DR of de voorzitster belt als hij verbolgen of 
ontstemd  is over een actie van de DR. Klachten, vragen of andere zaken met betrekking tot het dorp 
en de DR kan ook hij  via de mail sturen naar het secretariaat. Informatie zal dan netjes verspreid 
worden en vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord door degene in de DR die erover gaat.  
DV is daarmee akkoord. 

 

Actualiteit 
 

Staking en vervolg 

MW: staking gaat nu de derde week in.  Uitkomsten onzeker. Media berichten kloppen meestal niet, 
maar nu mbt staking grotendeels wel.  Aandeelhouder in India heeft een helder en consistent 
verhaal. Tata Steel Europe is een 1 bedrijf en daarmee gaan we de strijd aan (op de markt). 
Vakbonden hebben eisen mbt arbeidsplaatsvermindering en continuiteit en investeringen. 



Tata Steel betaalt stakers geen salaris. Stakers die lid zijn van vakbond krijgen 70 procent van min. 
Loon. 

MW: Nu ontdekken ze hoeveel ze verdienen.  

DR: Hoe kijkt Tata Steel aan tegen roep om nationalisatie? 

MW: dan moet er wel een partij zijn die wil verkopen (suggereert dat eigenaar dat niet wil) 

Diverse clubs hebben zich gemeld bij Tata Steel om nationalisatie te pluggen. Zoals Economisch 
Forum N-H en Milieufederatie NH.  

DV: hun idee is dan een paar jaar rust in de tent zodat de energietransitie zeker kan plaatshebben.  

DR: Hoort faillissement tot mogelijkheden? 

MW; Tata Steel afgelopen jaar wel verlies gemaakt. Maar IJmuiden heeft een hele sterke kaspositie. 
Failliet ga je als de kosten te hoog zijn. Dat het bedrijf dan ophoudt is uitgesloten. Daarna komt er 
een ander die het opkoopt.  

DR: wat betekent dit voor milieumaatregelen? 

MW:  Je hebt te maken met level playing field. Neem het overkappen van ertsvelden. In Taranto (It) 
heeft de staat dat betaald. Als alle staalbedrijven moeten overkappen zou de overheid dat misschien 
moeten betalen. 

 

Concept- programma Tata Steel 2020-2050 van regionale overheid 

DR: wat vond Tata Steel van dit concept? 

DV; wij vonden het best constructief. De aanpak staat beschreven. Maar we signaleren ook 
dilemma’s: hoe snel kun je luchtkwaliteit verbeteren? En hoe gaat het bouwen, denkend aan 
stikstofdepositie?  

Wat vindt de DR? 

IH: de DR vind het een wollig en vaag verhaal.  Wij lezen dat indachtig gezondheid en milieu. Er staat 
49 keer het woord ‘gezondheid’ in en geen enkele concrete maatregel om de gezondheid te 
verbeteren. De meest concrete: met Tata Steel praten en vragen of het de maatregelen die goed zijn 
voor de gezondheid uit de roadmap naar voren gehaald kunnen worden.  

 

Tata Steel x roadmap 

Rozaslakhal in gebruik genomen. Ook afzuiginging. Uit studie van filters blijkt dat nauwelijks emissie 
is. Met convertorslak is Tata Steel bezig met proeven met stemboxen en een beweegbare kap. 



Manier van koelen (juist temperatuur, juiste moment) blijkt bepalend voor vergruizing van korrels. 
Vergruizen geeft het stof.   

 

Stofhinder 

IH:  in het dorp opnieuw weer last van stof met glitters.  

BN : meeste glitters nu afkomstig van ijzererts. Met hulp van nieuwe, zeer specialistische 
electronische microscoop kan veel meer en ook snel geidentificeerd worden. Wat is van ons en uit 
welke bron? Als bron weet dan kan je het aanpakken.  

Wat we zien is dat er altijd wel wat slak in zit. We gaan nu ook monsters van twee jaar geleden onder 
deze microscoop leggen om te kijken of er een verschuiving zichtbaar is. We zien nu wel ook 
verweerde stofdelen. Door het droge weer verwaait er stof dat ergens al heel lang lag.  

Twee problemen: we hebben moeite om stofmonsters te vinden. En twintig procent van het monster 
heeft een onduidelijke herkomst.  Er zijn heel veel kleine bronnen. Het zal steeds moeilijker worden 
om die laatste rest te identificeren. 

DR: er zijn er genoeg stofmonsters te vinden. Maar mensen zijn klaagmoe. Als men weet dat 
monsters welkom zijn, komen ze well 

Lawaai 

BN: 80 a 90 procent afkomstig van schrootverwerking.  Nu daar maatregelen zijn genomen (muur) 
blijkt dat er ook veel lawaai van elders is (warmband). Schroot is overigens ratelend geluid; walserij 
zijn dreunen (plakken vallen uit knijper). 

BN: Tata Steel veronderstelde dat aanhoudende klachten over lawaai psychologisch gekleurd waren. 
Immers effectieve maatregelen waren genomen. Nu blijkt dat ander geluid ‘verstopt’ zat door kabaal 
bij schroot. Dat nu veel beter hoorbaar. Dus klachten zijn toch terecht. 

BN: Geluidmodellen nodig want gevraagd in omgevingsvergunning. 

Getoetst in de werkelijkheid blijken geluidmodellen vaak niet te kloppen. BN: ‘Ze hebben maar 
beperkt voorspellende waarde.’ Deskundigen hadden bij oprichten van schrootmuur Tata Steel 
voorspeld dat het slechter zou worden. Tegendeel bleek waar.  

Stank 

BN:  Tata Steel dacht dat mensen meer klaagden over stank omdat zij alerter waren geworden door 
andere overlast. Dat ook deze klachten dus psychologisch gemotiveerd waren en niet gebaseerd op 
feiten.  Nu op basis van metingen dudielijk dat er inderdaad veel meer geuroverlast is.  

Kunnen nu met hun e-nose systeem en andere metingen in 80 procent van gevallen voorspellen over 
lucht ‘klagenswaardig’ is. Overigens blijkt dat het bedrijf dat over de e-noses en de data gaat, soms 
verkeerd zit met de interpretatie. Maandag 22 juni – daags voor de vergadering - waren er extreem 
veel klachten over stank. Volgens het bedrijf was Tata Steel zeker niet de bron; het zou van gene 



zijde van het kanaal komen. Bij Tata Steel wist men dat het wel degelijk van kofa 2 was, aldus BN. 
Tata Steel hoopt binnenkort zelf ook te kunnen beschikken over de ruwe data.   

Leermoment:  tijdens geurworkshop uitgelegd dat WAZ regelmatig klaagt over stank terwijl de wind 
niet op het dorp stond. Oftewel: de klachten konden niet en zouden psychologisch zijn.  Nu gebleken 
dat wind bochten maakt waardoor stank wel degelijk in WAZ merkbaar is.  

Experimenteren met Kofa 2 want blijkt dat als ze heter stoken er minder geuroverlast is. 

 

Actualiteit Tata Steel  
Kunstduin 

Is een nieuw project: dijk die bij Harsco ligt wordt op Tata Steel-terrein een kunstduin van 43 meter 
hoog met duinachtige begroeiing die in de loop van twee jaar zal opkomen.  

Kunstduin wordt gemaakt van slak en daarover laag zand. Aanvoer overig materiaal via Tata Steel-
terrein. Kosten: een paar ton. Geen bouwvergunning nodig. Tata Steel gaat wel aanvragen om evt 
problemen voor te zijn.  

Idee: hoewel de duin parallel loopt aan de Reijndersweg is de idee dat de duin stof en geluid zal 
tegenhouden zodat het dorp minder last heeft.   

De DR vraagt of de duin ook is om zicht te belemmeren op terrein en Harsco.  

BN: Harsco wordt wel onttrokken aan het zicht van dorpsbewoners en strandgangers.  

DV: Maar het vaste (uit)zichtpunt van fotograaf Dirk Jan Prins blijft behouden.  

Linda’s idee van een hoge duin voor sporters, als mountainbikers, wordt niet gerealiseerd. Het 
kunstduin komt op het Tata Steel Terrein dus achter het hek.  

DR: verzoek om te onderzoeken of extra duinrij niet als klankkast gaat functioneren en De Klughte en 
bewoners op Bosweg geluidsoverlast bezorgt.  

 
Actualiteit Dorpsraad 

- Verklaringen nav GGD-rapport 
- Vragen aan B en W daarover 
- Commentaar op regio rapport over Tata Steel-beleid 
- Gebiedsontwikkeling, eerste opzet  
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