Geacht kamerlid,
De Kamer staat voor een belangrijke beslissing. De situatie in de IJmond is schrijnend,
omwonenden en instanties signaleren al jaren hoe schadelijk de staalfabriek is voor de regio,
natuur en klimaat, maar verbeteringen worden slechts mondjesmaat doorgevoerd. Twee moties
liggen nu voor het parlement:
- De motie van leden Van Esch, Beckerman en Bouchallikht over het zo snel mogelijk
sluiten van kooksfabriek 2.
- De motie van leden Hagen en Bouchallikht over het onderzoek naar extra milieu- en
gezondheidswinst.
Wij roepen u op om op beide moties voor te stemmen.
Er is noodzaak tot actie. Onderzoek na onderzoek toont aan hoe schadelijk de staalproductie is
voor de volksgezondheid, de leefomgeving, klimaat en natuur. Het RIVM constateert dat
inwoners tot 50% meer kans hebben op kanker in een regio waar de staalfabriek
kankerverwekkende PAK-stoffen uitstoot. Daarnaast constateert de GGD dat omwonenden
vaker last hebben van hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk als gevolg van de
staalproductie. TATA Steel Nederland is een bedrijf met verreweg de meeste stikstofuitstoot van
Nederland, wat zorgt voor verruiging en verlies van biodiversiteit in de omliggende duinen en
natura-2000-gebieden.
Het sluiten van de kooksfabriek 2 is laaghangend fruit. Dat heeft een positief effect zowel
lokaal, als nationaal, als mondiaal. Deze fabriek produceert kooks en heeft de grootste en
meest schadelijke uitstoot, maar het product kun je gewoon importeren. Het importeren van
kooks kan een tussentijdse oplossing zijn en dat levert 100% gezondheids- en tot 75%
mondiale milieuwinst op ten opzichte van het lokaal produceren.
Het onderzoeken van mogelijkheden om nu extra milieu- en gezondheidswinst te behalen
is door de uitkomsten van de onderzoeken nog urgenter geworden. Daar waar het mogelijk is,
moeten op korte termijn kansen worden benut en gecreëerd om reducties te realiseren in CO2,
stikstof, PAK-stoffen, zeer zorgwekkende stoffen en geur bij de overige installaties van TATA
Steel Nederland.
Naast de plannen voor een transitie naar groen staal is het tijd om out of the box te denken,
want de schadelijke impact van TATA Steel Nederland is er vandaag. Plannen voor de transitie
naar groen staal zijn nog in ontwikkeling. TATA Steel Nederland moet deze nog onderbouwen
met feiten, deadlines en harde garanties. Bovendien zijn deze plannen geen beleid voor de
leefomgeving, volksgezondheid, stikstof of het klimaat.
Het is nu tijd om zelf zekerheden te maken. Dat begint met het onderzoeken van de
mogelijkheden die er zijn om extra milieu- en gezondheidswinst te behalen. Wij zien daarbij
graag dat de overheid ook oplossingen onderzoekt die ertoe leiden dat TATA op korte termijn de
vervuiling op haar eigen 750 hectare houdt.

Wij vertrouwen erop dat u, als volksvertegenwoordiger, een keuze maakt waarbij het belang van
de gezondheid van inwoners, leefomgeving, natuur en klimaat voorop staat. Stem voor!
Hartelijke groet,
Diederick van den Ende

