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Wie waakt, wint 
 

 

Wijk aan Zee, 24-01-2022 

 

Geachte leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

Woensdag spreekt u over het Plan van Aanpak Milieu- en Gezondheidssituatie rondom Tata 
Steel. Wij sturen u in de bijlage puntsgewijs het commentaar van de Dorpsraad Wijk aan Zee 
hierop.  Tevens sturen wij u onze verklaring naar aanleiding van het RIVM-rapport van 
afgelopen week. 

Dat veel van de schadelijke uitstoot afkomstig blijkt van het Tata-terrein bevestigt wat we al 
dachten. Het grote nieuws was dat de door Tata gerapporteerde emissiegegevens met 
betrekking tot kankerverwekkende PAK en metalen veel lager zijn dan wat werkelijk aan 
uitstoot vanaf het Tata-terrein gemeten wordt. Daarmee is ons inziens de basis onder de 
Roadmap Plus erg smal geworden. Als tenminste de opzet was om de werkelijke uitstoot flink 
terug te brengen. 

 Tata had twee beloftes gedaan waaraan de overheid zeer hechtte: zeventig procent reductie 
van lood (door een filter op de pelletfabriek) en halvering van PAK op het hele terrein. Maar 
de reducties zijn opgehangen aan door Tata zelf gerapporteerde emissie en stellen nu dus 
weinig meer voor. 

Het RIVM-rapport rechtvaardigt ook herziening van de Revisievergunning uit 2007 aan het 
staalbedrijf. Dit is een zogeheten paraplu-vergunning waarin ook het productieplafond is 
vastgelegd. Het is een verouderde en te ruime vergunning die geheel voorbij gaat aan 
nieuwe wetenschappelijke inzichten over milieu, gezondheid en beschikbare technologie. 

In de discussies over Tata Steel wordt voetstoots aangenomen dat de vergroening van het 
bedrijf automatisch ook de gezondheidsproblemen zal oplossen. Dat is een misvatting. 
Zolang het bedrijf met hoogovens ruw ijzer blijft produceren is het zwaar vervuilend. 

Tata zelf heeft evenwel besloten tot een plan voor vergroening waarin het in 2030 in ieder 
geval een hoogoven en een cokesfabriek afdankt en overgaat op een andere technologie 
(Direct Reduction Iron). Dan kan Tata met gas de ijzererts bewerken in plaats van door cokes 
te stoken. Volgens Roland Berger, het door Tata gecontracteerde onderzoeksbureau, kan het 
bedrijf deze overstap al in 2028 maken. De CEO heeft meermalen laten weten in interviews 
dat de overheid het bedrijf juridisch aan zijn deadline mag houden. 

Wij roepen de overheid op dat te doen en de vergunning voor een hoogoven en een 
cokesfabriek in te trekken per 2028. Onvoorwaardelijk; dus zonder mitsen en maren. Het 
‘aanbod’ van de CEO is een uitgelezen kans voor de overheid om een streep te trekken en 
iets te doen aan de uitstoot van in ieder geval de PAK. Bij de productie van cokes komen veel 
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PAK vrij. Als een van de hoogovens wordt gesloten kan namelijk ook de sinterproductie flink 
naar beneden. 

Wij roepen de Kamercommissie op de herziening van de vergunningen te steunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee 

 
   

 

 

 

 

V. van Waardenburg              
voorzitter 
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