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Wie waakt, wint 
 

 

Wijk aan Zee,  25 november 2021 

  

Geachte heer Olthof/ beste Jeroen, 

Graag vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. 

Tata Steel heeft aangekondigd dat het wil vergroenen. Een van de onderdelen uit de 
gepresenteerde blauwdruk is een installatie voor Direct Reduction Iron (DRI). In deze DRI zal  
het ijzererts (in pellets) met behulp van onder meer aardgas gereduceerd worden tot ruw 
ijzer. Als er betaalbaar waterstof beschikbaar komt kan het aardgas daardoor vervangen 
worden. 

Het voordeel van een DRI voor de omgeving is evident: daarmee kan het vervuilendste deel 
van de staalproductie geschrapt worden. De cokes- en sinterproductie zijn niet meer nodig. 
En ook het cokes verstoken in de hoogoven vervalt. Het gevolg is een enorme 
gezondheidswinst. Het is inmiddels boven alle twijfel verheven dat de verouderde 
cokesfabriek 2, die onder meer benzeen lekt, de gezondheid van omwonenden in de IJmond 
ernstig aantast. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een rechtstreeks 
verband is tussen cokesproductie en kankerincidentie (onder meer longkanker, leukemie en 
blaaskanker) naast hartaandoeningen. 

De eerste DRI installatie staat nu voor 2030 op zijn vroegst in het Tata-programma. (De 
onderzoekers van Roland Berger denken overigens dat het twee jaar eerder kan; in hun net 
uitgekomen rapport over haalbaarheid van de vergroening wordt 2028 genoemd voor het in 
gebruik nemen van de eerste DRI). In een overleg met vertegenwoordigers van 
buurtbewoners eerder deze maand, heeft de nieuwe site directeur Tata IJmuiden, Jeroen 
Klumper, evenwel ten overstaan van allen verklaard: ‘Als de vergunning in zes maanden op 
tafel ligt, dan staat de DRI er vanaf dit moment binnen 3,5 jaar. Daar steek ik mijn nek voor 
uit.’ De directeur Health, Safety Security and Environment, Marco Workel, beaamde dit. 

De 3,5 jaar staat voor een jaar engineering (al in voortgang en kan deels parallel aan 
vergunning traject) en twee en een half jaar bouwen, lichtten zij toe. Klumper: ‘We praten al 
met de drie DRI technologie leveranciers.’ Veel staalbedrijven die vergroenen zullen een DRI 
installeren. Maar, verzekerden de twee directeuren: ‘ We zijn in de forefront van de industrie. 
Dus de leveringsproblemen door te grote vraag zijn wij nog voor.’ 

Een DRI draaiend hebben in het voorjaar van 2025 of in 2030 (of 2028) maakt een groot 
verschil voor de volksgezondheid. Volgens de Tata-directie neemt het vergunningenparcours 
veel tijd (lees: jaren) in beslag (en vandaar 2030). Een vlotte afhandeling van de vergunning – 
voor een installatie waar niemand op tegen kan zijn – maakt het volgens Tata dus mogelijk in 
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elk geval een van de twee cokesfabrieken begin 2025 te sluiten. 

 De noodzaak van snelle sluiting vanwege de volksgezondheid is evident. Wij roepen u, de 
vergunningverlener, daarom bij deze met klem op gebruik te maken van de flexibiliteit in de 
regelgeving als Tata Steel werkelijk tempo wil en ook gaat maken met het vergroenen, 
werkelijk in een DRI wil investeren en hoogoven 6 en cokesgasfabriek 2 (zoals Roland Berger 
aanstipt) uit de roulatie wil nemen. Wij vragen u dit opdat de procedures versneld worden; 
uiteraard dient de nauwkeurigheid bij het verstrekken van de vergunningen te allen tijde 
gewaarborgd te blijven. Wij vragen ook uw inzet opdat waar nodig het wettelijk 
regelgevingskader wordt aangepast met een noodregeling gezien de hoge urgentie. In de 
corona-crisis hebben wij gezien dat de volksgezondheid zo geholpen werd: dankzij een 
noodwet was de snelle goedkeuring van vaccins mogelijk. 

De nieuwe vergunningen zijn natuurlijk tevens een uitgelezen kans om de toegestane 
emissies nog eens tegen het licht te houden. De vergunningen dienden immers te worden 
aangescherpt, zo liet de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vorige maand aan 
u weten. Grenswaardes werden in het verleden bepaald op basis van wat de industrie bereid 
was aan maatregelen ter voorkoming van emissies te investeren en zij werden niet 
gerelateerd aan gezondheid. Niet langer mag het economisch belang prevaleren boven de 
gezondheid van mens en dier. De Tweede Kamer heeft het net als de staatssecretaris nog 
duidelijker verwoord: ‘Er is geen plaats voor Tata Steel in de IJmond als het bedrijf de 
gezondheid van omwonenden niet kan waarborgen.’ 

Wij sturen een afschrift van deze brief aan de betrokken ministeries. En een dezer dagen 
kunt u van ons tevens een verklaring verwachten met betrekking tot het rapport van Roland 
Berger. 

Graag vernemen wij van u op korte termijn. 
 
 

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee, 
Vera van Waardenburg (voorzitter) 
 
Namens Vereniging IJmuiderstraatweg 
Luuk Kiers (voorzitter) 
  
Namens Milieuplatform IJmuiden Noord 
Dirk Weidema (voorzitter) 
  
Namens stichting IJmondig 
Ellen Windemuth (voorzitter) 
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