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Wie waakt, wint 
 

Verklaring Dorpsraad naar aanleiding van besluit Tata Steel inzake geluiddemper 
Warmbandwalserij 2 

Tata Steel heeft besloten alsnog een geluiddemper aan te schaffen voor de nieuwe, grotere 
wandeloven die het bedrijf aan het bouwen is aan de noordkant van de Zeestraat. De 
Dorpsraad is opgelucht. De walserij maakt veel lawaai en met dikkere rollen staal die straks 
verwerkt kunnen worden, is de kans op meer herrie groot. Daarom had de Dorpsraad om 
een geluiddemper verzocht. 

De demper was niet verplicht gesteld door de Omgevingsdienst. De rechter ging daarin mee 
omdat Tata nog niet aan de grens zit van wat het bedrijf aan lawaai mag produceren. Omdat 
bij veel herrie  nauwelijks vast te stellen is wat de bron is van extra lawaai, had de Dorpsraad 
de overheid gevraagd een geluiddemper te verplichten. Toen dit niet lukte, had zij het bedrijf 
benaderd. 

Dat Tata Steel dit verzoek heeft gehonoreerd en alsnog een geluiddemper in het ontwerp 
opneemt, vindt de Dorpsraad prijzenswaardig. Het bedrijf verdient een pluim hiervoor. Niet 
vervuilen (omdat het mag vanuit de vergunning) maar zonder dralen maatregelen nemen om 
uitstoot te voorkomen; de Dorpsraad hoopt dat dit Tata Steel-nieuwe-stijl is. 

Geluidoverlast is bewezen schadelijk voor de gezondheid. Slecht of niet slapen veroorzaakt 
en verergert allerlei gezondheidsproblemen. 
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