Verslag burentafel IJmond
Wanneer: 1 april 2019, 19.30-21.00 uur
Waar: Tata Steel, Congrescentrum zaal 4, Velsen-Noord.
Aan:
1. Dorpsraad Wijk aan Zee (afwezig, aparte overleggen)
Bas van der Born (basvdborn@hetnet.nl,
2. Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
Luuth van der Scheer (lsvdscheer@hotmail.com,
3. Wijkplatform IJmuiden
Johan Zwakman (johan.zwakman@kpnplanet.nl,
Dirk Weidema (d.weidema@planet.nl,
Arie van Eck
4. Vereniging IJmuiderstraatweg, Luuk Kiers eh19@telfort.nl
LuukenRinaKiers@hetnet.nl
5. Vereniging stationsweg IJmuiden
Gerard Meesters (ver.stationsweg@gmail.com)
6. Wijkraad Velsen-Noord
Michiel Sjoers, (wijkplatform.velsen.noord@gmail.com)
7. Wijkgroep Westertuinen Warande, Beverwijk
Frans Backus, info@westbeverwijk.nl
8. Creutzberglaan Beverwijk
Hans Kramer ( jg.kramer@ziggo.nl)
9. IJmondig, Ellen Windemuth/Erik Meijer
Van Tata Steel zijn vertegenwoordigd Hans van den Berg, Martine Bredewold, Elske
Hoving, Donald Voskuil.
Agenda
1. Organisatie Burentafel
a. Verslag.
b. Deelnemers. (oa Dorpsraad)
c. Publicatie verslagen
Ellen Windemuth wordt samen met Erik Meijer van IJmondig voorgesteld als vaste deelnemer aan deze periodieke Burentafel. De Dorpsraad (DR) heeft een aparte bespreking a.s
donderdag 4 april. De wens van Burentafel is om DR weer aan te laten sluiten. Mooiste zal
zijn als ze weer aansluiten – zodat iedereen zelfde info en gezamenlijke belangen bespreken. Verslagen iig delen; ook op website Tata Steel.
Actiepunt: Donald Voskuil

Johan Zwakman: Uit krant: Tatatafel als voorstel CvdK Van Dijk.
Idee is om een Tata tafel onder onafhankelijk voorzitterschap te plaatsen anders dan
Tata Steel voorzitter – bekijken of dit niet dubbel is met de huidige opgezette burentafel
Huidige Burentafeldeelnemers zijn iig al enthousiast over bestaande initiatief van Tata
Steel. Ellen Windemuth: Wellicht goed om af en toe hier ook wethouder aan te laten
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schuiven of Prov, maar het is nog idee. Besloten is om verdere voorstel Prov NH eerst
af te wachten voordat wordt geoordeeld.
Verslag vorige bijeenkomst:
Verslag is akkoord. specifieke vragen evt. nog los toevoegen in volgende verslag
Actiepunt: Elske Hoving
2. Voortgang maatregelen

Survey:
De intentie is om op korte termijn een survey 0-meting ( en meting na bepaalde periode) om te meten hoe communicatie/sentiment is in de omgeving.: Luuth gaf als toevoeging om een panel / aantal huizen te selecteren en dagelijks elke dag te melden op
gebied van stof / geur / geluid of er wel of geen hinder wordt ervaren en aan de hand
daarvan te kijken of het beter gaat.
E-nose:
DirkW: e-nose: aan zuidkant van kanaal staat er geen e-nose meetpunten meer een
die actief zijn (bijv. bij Rigo stond een meetpunt– in 2014 verdwenen, die bij de kleine
sluis is er ook niet meer: punt is nu dat er aan de zuidkant niet meer gemeten
Actiepunt: Martine Bredewold: Gaat nakijken wat status hier van is
Bouw Rozahal
De bouw voor de hal voor overdekte verwerking van Rozaslak (ontzwavelingsslak ) en
ook tzt voor converterslak zal begin mei starten. Converterslakoplossing is onderdeel
van alles omvattend plan. Dit integrale lan komt over 2 maanden Investering van 100
mln euro voor o.a. grafiethal en converteroplossing.
3. Milieuzaken:
Hisarna:
ArievEck: Heeft Tata Steel een vergunning voor doorgaan naar campagne F?: Ja,
daar is een vergunning voor.
Er komt DeSOx nog geen Denox – klopt. Vraag: Krijgt campagne ook een de-circulatie?
Actiepunt: Martine Bredewold komt hier op terug

HOKS berg:
Huidige Oxykalk slik kan hergebruikt – kon in jaren 70-80 niet, te hoog zink gehalte,
vandaar dat deze niet inzetbaar was in de Hoogovens. De berg is mogelijke van
waarde. – als Tata Steel het niet kan gebruiken blijft het een berg. Het is een passieve
situatie. Het betreft Navos beleid.
Op grond van de toen geldende wet- en regelgeving gold geen afzonderlijke vergunningplicht voor het hebben van een voormalige stortplaats. Ook in huidige wet- en regelgeving is een dergelijke vergunningplicht niet opgenomen.
Dakemissies:
Openen gaten Hoogovens is 8x per dag
Tata Steel: gaat kijken hoe emissies toch voorkomen zouden kunnen worden. Water
mist helpt al wel iets bij HO7, bij HO6 nog niet → bij HO6 wordt gekeken naar afzuiginstallatie.
Rauwe ovens Kooks Gas Fabriek:
Luuth: Paar jaar geleden begonnen met vernieuwen– is dus lang proces? Ja klopt.
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EllenW: hebben al deze dakemissie incidenten te maken met andere grondstoffen?
Jullie gebruiken materiaal uit de mijnen van Tata zelf? Ertsen wel uit Tata Steel Canada. Kooks en kolen is Australie & NA, Rusland. Wij bepalen zelf de inkoop ( ivm
kwaliteit ) en herkomst van de grondstoffen.
Luuth: waarom het verbeterprogramma niet versnellen? Antwoord: Is kwestie van uitvoeren in draaiende fabriek – zouden we wel willen, maar is economische afweging.
We weten staat van de oven en in welke volgorde we er doorheen willen met de vernieuwingen.
Dirk W: geeft aan dat vooral bij blustoren 11 nog emissies zijn. Dirk Weidema ziet de
rauwe ovens al aankomen.
Martine Bredewold geeft aan dat de blustorens een andere eigen problematiek heeft.
Actiepunt: MB: Rauwe oven problematiek verder onderzoeken.
4. Energietransitie:
2030: CO2 opslag in combinatie met Nafta ism Dow – Chemical in Terneuzen. (geschikt
voor maken plastics). Op deze wijze kan 4 a5 megaton CO2 worden gereduceerd.
2030 sluit ook Nuon energie centrale.
2050: Ambitie is CO2 neutraal te zijn, manier waarop met welke technieken nog geen keuzes gemaakt, maar waterstof zal naar verwachting leidend zijn.

5. Governance Tata Steel
Losse vragen milieu:
Luuth: Graag meer inzicht in townhall meetings à naast plaatje dat er milieu effect aan
het werk is, wat geef je mensen mee, wat voor mandaat?
Afweging veiligheid, afweging productie, afweging milieu à milieu moet hogere prioriteit
Luuth: Hoe 9.000 man motiveren in bijv. beloning incentives?
HvdB: Is er al; in beoordeling zitten kpi – prestatie milieu, inzet, veiligheid, etc. bij Redelijk geen bonus, bij goed bonus.
Actiepunt Martine Bredewold: Check Harsco op beoordeling/kpi’s mensen.
Agenda schone lucht:
GerardM: Agenda schone lucht website. Acties Tata Steel worden opgepakt. Actiepunt: Donald Voskuil
6. Joint venture
EllenW: Wil weten hoe dat wordt – wat zij weet is dat er paar mensen gaan verhuizen
naar A’dam. Plan is beursgang? HvdB: Discussie wordt gevoerd, licht bij EU mededingingsautoriteit voor fiattering.
HvdB: Tata Steel NL met eigen governance blijft iig bestaan en blijft ook gesprekspartner voor de buren.
7. Tennet
Tennet is in de lead, vd week in WaZ geweest. Er is wel intensief contact met Tennet
met name communicatie afstemming, en nogmaals verzocht te kijken naar geluid.
Luuth: namens TS waren er 2 afgevaardigden, was men blij mee! Goed om te zien dat
gevoeligheden serieus worden genomen.
8. Verkeer Velsen Noord:
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DV:– We voelen ons verantwoordelijk ondanks open bare weg. We gaan beroep doen
op onze mensen. Management is aangesproken. Als je er niet hoeft te zijn rijdt dan niet
door Velsen-Noord.
Actiepunt: Donald Voskuil : neemt het mee bij wethouder Diepstraten ivm omleiding /
concordia weg – alternatieve route
9. Communicatie omgeving
Volgende burentafel met 1e paal bouw hal moment – kijken of dat samen kan plaatsvinden Actiepunt Donald Voskuil: Burentafel zal worden uitgenodigd voor eerste paal
moment, waarschijnlijk tweede week mei overdag.
Rondvraag:
BvdB: We doen wel meldingen van klachten, maar we krijgen niet altijd reactie terug.
Actiepunt: Martine Bredewold
Luuth: Zou graag het investeringsplan op de agenda zetten– is discussie waard - dialoog met omgeving.
DV: Op KT zal antwoord niet veel anders worden, maar goed om op agenda te houden.
Volgende burentafel wordt geprikt hoogstwaarschijnlijk op dag van eerste paal bouw
grafiethal (Waarschijnlijk tweede week mei 2019).

