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Over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 8 februari 2023

Inzake vier strafbare feiten begaan door Tata Steel

Het proces en ook de vonnissen onderstrepen wat wij al enige tijd waarnemen: het

maatschappelijk draagvlak voor Tata Steel is verdwenen. We willen een zo vervuilend bedrijf

in Nederland niet meer.

Bedrijven hebben volgens de wet een zorgplicht. Dat betekent dat zij alle negatieve effecten

voor het milieu moeten voorkomen. Of anders zoveel mogelijk beperken. We zagen in dit

proces evenwel een bedrijf dat op vrijwel alle punten de schuld probeerde af te schuiven.

Dan waren het de onderaannemers; dan was het de overheid die onduidelijk formuleerde of

het lag aan de omvang van het terrein. Te groot om alles te kunnen controleren.

Het werkelijke probleem bij Tata Steel is de bedrijfscultuur. Het staalbedrijf vindt zichzelf een

verantwoordelijk opererend bedrijf. Maar de beloningen voor personeel stimuleren

uitsluitend efficiency en omzet; niet het voorkomen van uitstoot. Vervuilen is immers nog

steeds gratis voor Tata Steel. De directie geeft nooit ruimhartig schuld toe. In rechtszaken

blijft het bedrijf tot in de hoogste instantie vechten om zoveel mogelijk vrijheid tot vervuilen

te hebben. En in Den Haag lobbyt het om een lekkende, kankerverwekkende cokesfabriek zo

lang mogelijk in de lucht te mogen houden.

Wij vinden de gevraagde en vandaag opgelegde boete lachwekkend. Die weerhouden een

bedrijf dat in staat is meer dan een miljard euro per jaar bruto winst te draaien echt niet

ervan de voet op het gaspedaal te zetten. Het is de negatieve publiciteit en publieke opinie

waarover men zich in de bestuurskamer in IJmuiden zorgen maakt. En eventuele volgende

strafprocessen.

Wij hopen dat de uitspraak van vandaag de duw is die Tata Steel nodig heeft om de

bedrijfscultuur radicaal te gaan veranderen. En de zorg om schadelijke uitstoot te voorkomen

de randvoorwaarde van zijn operatie maakt.

Secretariaat Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee

p/a Neeltje Snijdershof 46 - 1949 BS Wijk aan Zee

www.wijkaanzee.org – Inschrijving KvK onder nummer: 41223684

1

http://www.wijkaanzee.org

