Betreft: Oproep aan kabinet-Rutte IV
Amsterdam, 2 november 2022
Het kabinet is van plan om Tata Steel Nederland (TSN) te voorzien van staatssteun voor de ombouw en
verduurzaming van het bedrijf. Milieudefensie, stichting FrisseWind.nu en Dorpsraad Wijk aan Zee vinden
dat het kabinet aan deze steun harde randvoorwaarden moet verbinden. Die randvoorwaarden gaan over
klimaat, milieu en gezondheid en zijn eigenlijk verbluffend simpel;






TSN moet een klimaatplan opstellen dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs, zodat
we zicht blijven houden op een maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad. Dat
betekent een reductie van de uitstoot van minimaal 45% in absolute zin, in 2030. De
huidige plannen van TSN voldoen hier (nog) niet aan, zo blijkt uit doorrekening van de
plannen door het NewClimate Institute1.
TSN moet aan milieu-, gezondheids-, en omgevingsvoorwaarden voldoen én het effect
van de uitstoot van TSN schaadt niet langer de gezondheid van omwonenden.
Omwonenden in de IJmond ondervinden al vele jaren ernstige gezondheidsschade door
de staalfabriek. In het belang van omwonenden en werknemers vraagt dit acute probleem
om een snelle oplossing. Daarom moet kooksgasfabriek2 zo snel mogelijk worden
gesloten, uiterlijk 1 januari 2025, zoals benoemd in ¨plan Zeester¨ en onderschreven door
het FNV2.
Voordat onomkeerbare besluiten worden genomen, moet onafhankelijk worden
vastgesteld wat de klimaat-, milieu-, gezondheids- en omgevingseffecten zijn van alle
activiteiten door TSN (en onderaannemers) tijdens de ombouw en na implementatie van
de plannen.

Grote vervuilers hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als zij niet meedoen gaat het
niet lukken om gevaarlijke klimaatverandering tegen te houden. TSN kan een voorbeeld worden van de
scherpe keuzes die gemaakt moeten worden door alle bedrijven en de politiek; toekomstbestendig,
innovatief, verantwoordelijk naar het milieu, de omgeving en haar werknemers.
We roepen het kabinet dan ook op geen staatssteun aan TSN te verlenen voordat er harde afspraken zijn
gemaakt om aan deze randvoorwaarden te voldoen in lijn met moties aangenomen in de Tweede Kamer3
en Provinciale Staten Noord Holland4.
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