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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
 

Wie waakt, wint 
 

17-11-2020 Overleg Directie Tata Steel en Dorpsraad Wijk aan Zee 

Waar: congrescentrum Tata Steel 

Wie: voor Tata Steel - Donald Voskuil (manager Regional Affairs Tata IJmuiden), 
Marco Workel (directeur Health, Safety, Environment), Bram Nugteren (manager 
Omgeving en Overlast)  en Marije Dijksma (Public Affairs Advisor) 

Voor Dorpsraad Wijk aan Zee – Vera van Waardenburg (voorzitter), Albert van 
Lochem (secretaris) en Ineke Holtwijk (werkgroep Gezondheid) 

Onderwerpen: 

- Actualiteit 
- Opsplitsing Tata Steel G-B en Tata Steel Nederland 
- Belangstelling SSAB 
- Tata plan 2020-2050 
- Kooksgasfabriek 2 (KGF2) 
- Intimidatie/social media 
- Veiligheid dorp 
- Kunstduin 
- Lopende rechtszaken 

  
Actualiteit 

  
Kankerstatistiek: 

Dorpsraad brengt de net geopenbaarde cijfers van het Integraal Kankerinstituut 
Nederland ter sprake, waaruit blijkt dat het % longkanker per postcodegebied nog 
veel hoger ligt dan eerder dit jaar door de GGD Kennemerland gepresenteerd (rond 
Tata tot vijftig procent) 

Tata zegt verrast te zijn. Kent de herkomst van de cijfers niet (GGD basisinformatie is 
gebruikt door IKN). Relativeert uitkomst: logisch dat als je opsplitst het op sommige 
plekken hoger is en andere lager. 

Dorpsraad: vindt dit een relativering die niet past bij de aard van de zaak. Nieuws is 
dat statistiek laat zien dat wijken vlakbij Tata veel meer kanker voor komt (plus 
centrum Beverwijk). Dát is de boodschap. ‘Je kunt als Tata niet meer met droge ogen 
zeggen: gezondheid, daar gaan wij niet over.’ Bedrijf moet probleem erkennen en 
verantwoordelijkheid nemen. Wat  gaan jullie doen? 

Tata: impact creëren op gezondheid is niet eenvoudig. ‘Er zijn veel issues. Wat geef 
je prioriteit?’ 

http://www.wijkaanzee.org/
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Dorpsraad: Begin en los een probleem op. En ga zo verder. Wat er nu gebeurt is dat 
klachten zich opstapelen. Het is wachten op escalatie. Bewoners worden steeds 
bozer. 

En ‘Je weet waar je kunt beginnen. KGF 2.’ 

Dorpsraad: overleg met Tata-directie voor Dorpsraad zinloze oefening hoe aardig de 
mensen ook zijn, als problemen groeien, door de Dorpsraad aangekaart worden 
maar het bedrijf niet effectiever opvolging geeft. 

  
KGF 2 

Tata; we doen onderzoek naar oorzaken geuroverlast door KGF2. Verwachting is 
eind november (meer) duidelijkheid te hebben over veroorzakers en oorzaken. Ook 
bronnen buiten KGF. Maar oplossingen zijn er niet van vandaag op morgen. ‘We zijn 
al een jaar bezig en we weten al heel veel meer maar lukt nog niet problemen op te 
lossen.’ Renovatie van ovens gaat onderhand verder, maar deel van de 
gerenoveerde ovens vertoont weer problemen. 

Dorpsraad: wij willen sluiting van KGF2 op hele korte termijn. 

Tata: sluiting van KGF2 is mogelijk uit kostenefficiency niet het beste wat je kunt 
doen tegen uitstoot. Vermoedelijk is bv aanpak van de ontstoffing van de hoogovens 
een betere besteding van het geld. 

Dorpsraad: waarom geen financiële steun van de overheid gevraagd voor sluiting 
van KFG2? Iedereen heeft er baat bij. Ook de overheid. 

Tata: vindt dit een mogelijk interessant idee. Zal het meenemen. 

  
Tata Plan 

Van nieuwste toekomstplan Tata worden plaatjes getoond. Zijn te zien op Tata-
website 

In dit plan is KGF2 op zijn vroegst over 15 jaar uitgefaseerd. Dan plant Tata een DRI 
installatie (ruw ijzer maken zonder sinter en cokes) die op waterstof als brandstof 
draait. Vraag is  waterstof al in de benodigde hoeveelheid beschikbaar is. 

Tot die tijd (introductie van waterstof in productieproces) wordt CO2 afgevangen en 
via pijpleiding (langs NZKanaal) naar opgeslagen ondergronds op zee. Afvang, 
transport en opslag (project Atos) gaan in samenwerking met Havenbedrijf 
Amsterdam, omdat bedoeling is dat allerlei bedrijven uit havengebied ook meedoen.  

Tata praat al met ODNZKG over vergunningen die nodig zijn. ‘Tijd is krap’. En: ‘De 
vraag is of we het gaan halen’. 

http://www.wijkaanzee.org/
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Leidraad van plan is reductie van CO2 uitstoot. En niet reductie van fijnstof, grofstof, 
stank, lawaai (de zaken waar de omgeving onder lijdt). 

Noot Dorpsraad: CO2 uitstoot is leidraad vanwege geld. Omdat CO2 rechten op 
termijn betaald moeten worden. En omdat er allerlei subsidies aan CO2 afvang vast 
zitten. 

Tata: oplossingen wat betreft vervuiling ‘liggen in de toekomst’ 

Dorpsraad:  de bewoners hebben oplossingen op korte termijn nodig. Onbegrijpelijk 
dat bedrijf uitstoot en vervuiling niet heeft meegenomen als focus. 

  
Opsplitsing TSUK – TSN 

De splitsing tussen beide bedrijven is deze week in gang gezet en staat los van al 
dan niet doorgaan van overname door SSAB. Splitsing moet per 1 april rond zijn; dan 
begint voor Tata Steel Europe het nieuwe boekjaar namelijk. De eerste fase bestaat 
vooral uit identificeren van gaten die er gaan vallen. Vb financiële administratie deels 
in GB. 

Tata: gemengde gevoelens over splitsing. Veel banden met GB. In media de 
verhouding niet goed weergegeven. Verhaal dat IJmuiden moet opdraaien voor 
verliezen is onwaar. Verhaal over lening overdreven. 

Overname TSN door SSAB: SSAB nu bezig met due diligence. Verwachting is dat 
ook 1 april afgerond is. SSAB vergelijkbaar in omvang (iets groter) en productie vult 
elkaar aan incl voor automobielindustrie. Nog niet te zeggen wat afloop is, maar 
redelijke kans dat overname tot stand komt. 

  
Intimidatie/ social media 

Dorpsraad kaart dit punt aan. Komt regelmatig voor dat bewoners die kritisch zijn 
over Tata  gekleineerd of uitgescholden worden, op de vingers getikt of dreigende 
taal horen door o.a. werknemers. Mensen voelen zich bedreigd. Grote angst om te 
praten, huiver om in de media te komen, handtekeningen op te halen, etc. Een soort 
‘wet van de stilte’. Zelfs kinderen op het schoolplein meegezogen in dispuut. 

Facebookpagina Je bent ‘n Tata’er als... met meer dan 3.000 leden wordt beheerd 
door twee medewerkers van Tata. Stort allerlei bagger uit over Dorpsraad, moeders 
en andere bezorgde ouders die zich kritisch uitlaten. Oogt als een officiële Tata 
pagina. 

Tata; heftige reacties eigen aan social media. 

Dorpsraad: Tata moet zich dit aantrekken. De aanwezigheid van bedrijf verscheurt 
dorp. Daar wat aan doen hoort ook bij je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En 
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kritische bewoners houden je scherp. Daar kun je je voordeel mee doen.  

Tata: we hebben gezegd tijdens ‘town hall meeting’ voor alle personeel dat 
Dorpsraad belangrijk voor ons is. 

Dorpsraad: dan moet je het opnieuw doen en overtuigender. De boodschap is niet 
aangekomen. 

 
Veiligheid 

Dorpsraad: bewoners maken zich zorgen over wat er gebeurt bij een ongeluk (brand 
of explosie). Dit nav kleine brand afgelopen week. 

En Dorpsraad wil weten waarom e-noses niet automatisch zijn doorgeschakeld naar 
Veiligheidsregio zoals in de Rijnmond. Nu afhankelijk van melding van medewerkers 
van Tata die bepaalt over ongeluk erg genoeg is om te melden aan de 
Veiligheidsregio. 

Tata; we instrueren onze medewerkers nadrukkelijk, niet melden zou onethisch zijn, 
maar wel mogelijk. Tata komt hierop terug. Details worden uitgezocht. 

  
Kunstduin 

Dorpsraad: bij de Burentafel is het kunstduin dat Tata wil aanleggen gepresenteerd 
als een idee van de Dorpsraad. Wij voelen ons gebruikt. Het kunstduin zoals de 
Dorpsraad zich dat had voorgesteld is geheel anders: het is openbaar en vrij 
toegankelijk en geschikt voor sporten als mountainbiken en hardlopen. Een Puy de 
WAZ als extra attractie in het dorp. Wat Tata doet is iets anders. Het is een verhoging 
van de bestaande dijk langs de Reijndersweg, gaat alleen om installaties uit zicht te 
houden.  

Tata: beaamt deze lezing en geeft aan het niet als zodanig gezegd te hebben. Als 
kunstduin openbaar is, moet het op het terrein van de gemeente komen. Er wordt 
gekeken hoe het in de notulen van de Burentafel staat en eventueel gecorrigeerd. 

Dorpsraad: wil meegeven dat Puy de WAZ wat haar betreft ook nog steeds welkom 
is. 

  
Lopende juridische zaken 

Dorpsraad: we zijn in beroep gegaan tegen de uitbreiding van de warmbandwalserij. 

 

http://www.wijkaanzee.org/
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