
 

 

 

             
 

 

Geachte Kamerleden  

In de eerste week na het zomerreces spreekt u op 9 september in een commissiedebat over de Toekomst van 

Tata Steel. Een belangrijk debat voor ons. Tata Steel IJmuiden is belangrijk voor de IJmond, de Provincie Noord-

Holland en Nederland. Ruim honderd jaar staalindustrie heeft voor grote economische groei en 

werkgelegenheid gezorgd, in de IJmond en ver daarbuiten. IJmond is de thuishaven van de staalindustrie en 

onderdeel van onze regionale identiteit.  

 

Er is toekomst voor Tata Steel, maar alleen als dat samen gaat met een gezonder, duurzamer en veilige IJmond. 

De provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben gezamenlijk het 

Programma Tata Steel opgesteld om dit te bereiken. Daarbij is de hulp van de Rijksoverheid essentieel. In deze 

brief geven we u graag de laatste ontwikkelingen in de IJmond en onze behoeften mee. Wellicht kunt u dit 

betrekken bij het debat.  

 

Onderzoeken naar gezondheid en luchtkwaliteit 

Zoals u weet voert het RIVM in opdracht van de provincie en de IJmondgemeenten een uitvoerig onderzoek uit 

naar de gezondheid in de IJmond. Dit naar aanleiding van de zogenoemde grafietregens van Tata Steel en de 

vele vragen en zorgen van bewoners. We willen zo precies mogelijk weten welke stoffen in de IJmond 

voorkomen zodat we samen met het Rijk de leefbaarheid in de IJmond kunnen verbeteren.  

 

Het eerste deel van dit onderzoek is in april jl. gepubliceerd; de belangrijkste conclusie van dit deel was dat een 

aantal acute en chronische gezondheidsklachten in de IJmond significant vaker voorkomt dan in de 

vergelijkingsgebieden. We hebben het Rijk toen opgeroepen om samen met ons te werken aan een gezondere 

leefomgeving in de IJmond. Zowel door te kijken naar regelgeving als door het mede mogelijk maken van 

aanvullende maatregelen bij Tata Steel die niet wettelijk afdwingbaar zijn maar die wel veel gezondheidswinst 

op kunnen leveren. 

 

Het tweede deel van het onderzoek is nu ook afgerond: het Depositieonderzoek IJmond 2020. Hierin 

onderzocht het RIVM stof dat gedurende meerdere periodes in het najaar van 2020 om en in huizen in de 

omgeving neerdaalde. De belangrijkste conclusie van dit tweede deel van het onderzoek is dat  

in Beverwijk, Velsen-Noord, IJmuiden en met name Wijk aan Zee er meer PAK (polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen) en metalen zijn gemeten in de stofdepositie dan op achtergrondlocaties buiten de IJmond. 

 

Gezondheid in normen en regelgeving & aanvullende maatregelen 

Het onderzoek van het RIVM maakt opnieuw duidelijk dat de nadelige effecten van de staalindustrie op de 

gezondheid en de leefomgeving in de IJmond zo snel mogelijk en zoveel mogelijk moeten verminderen. Onze 

eerdere oproep aan het Rijk geldt dan ook onverminderd. De provincie, de Omgevingsdiensten, gemeenten en 

GGD doen binnen hun mogelijkheden wat ze kunnen en ondernemen al veel actie. Binnen onze bevoegdheden 

en kaders zetten we maximaal in op de uitvoering van het Programma Tata Steel 2020-2050: Naast onderzoek 

doen we dat door aanscherpen van vergunningen en meer toezicht en handhaving. 

 



Voor een gezonde leefomgeving is meer nodig. Vanuit gezondheidskundig oogpunt achten wij de huidige 

normstelling en regelgeving op Europees en Rijksniveau onvoldoende in een complex gebied zoals de IJmond, 

waarin zich diverse bronnen bevinden. Werken aan een gezondere leefomgeving in de IJmond betekent dat 

wetten, normen en onze instrumenten daarop moeten zijn toegerust.  

 

Dat is nu onvoldoende het geval. Wet- en regelgeving moet worden aangescherpt waarbij gezondheidskundige 

normen meer als uitgangspunt worden genomen. Het Rijk moet bereid zijn om aanvullende maatregelen die 

niet afdwingbaar zijn, maar die wel helpen voor een gezondere leefomgeving - ook financieel - mogelijk te 

maken. Mogelijk zijn er goede combinaties te maken waarbij gezondheidswinst samen gaat met de reductie 

van CO2 of NOx (ten behoeve van de natuur). De brief dd 26 augustus jl. (“ reactie op brief PNHb over 

tussentijdse rapportage RIVM onderzoek”) van staatssecretaris Weyenberg is wat ons betreft een eerste aanzet 

voor een verder gesprek hierover.  

 

Wij vragen u bij de staatssecretaris er op aan te dringen om gezondheid meer als uitgangspunt te nemen bij 

aanscherping van wet- en regelgeving en om aanvullende maatregelen mogelijk te maken die niet afdwingbaar 

zijn, maar die wel helpen voor een gezondere leefomgeving. 

 

Alternatieve plannen voor een duurzame staalindustrie en meewegen belang gezondere leefomgeving  

We stimuleren energietransitie, verduurzaming en reductie van CO2 en stikstof in de IJmond en daarbuiten. 

Dat moet wat ons betreft sneller dan het nu gaat. In dat kader omarmen we alle initiatieven om sneller stappen 

te kunnen maken. De provincie en de IJmondgemeenten ondersteunen het onderzoek naar alternatieve 

plannen van FNV en Tata Steel voor een duurzame toekomst van de staalindustrie (‘groen staal’). Deze plannen 

zijn mogelijk niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid in de IJmond en daarmee 

onlosmakelijk verbonden met het belang van een gezondere leefomgeving.  
 

Wij zijn daarom zeer benieuwd naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat nu wordt uitgevoerd.  

De termijn voor de indiening van projecten voor de nieuwe SDE++ ronde komt rap naderbij. In oktober moeten 

de aanvragen zijn ingediend. Waarschijnlijk zal het Everest/Athos-project van Tata daar bij zitten. Dat is 

begrijpelijk en ook wel verstandig: Als de FNV route niet haalbaar is, moet de CCS route worden voortgezet.  

Er moet echter ruimte blijven voor heroverweging van de Everest/Athos (CCS) plannen richting het FNV-

alternatief; u moet zichzelf die beoordelingsruimte geven. Anders is de haalbaarheidsstudie in feite bij 

voorbaat nutteloos. Bij het afwegen van alternatieven vinden wij het belangrijk dat het niet alleen gaat over 

klimaat, energietransitie en de technische haalbaarheid. Maar dat ook de effecten op de leefomgeving en de 

gezondheid worden meegewogen.  

  
Wij vragen u bij de minister en de staatssecretaris er op aan te dringen dat er ruimte moet zijn voor 

heroverweging van de CCS-plannen richting het plan voor Groen Staal. Kijk daarbij ook naar de effecten op de 

leefomgeving en de gezondheid. 

 

Tata Steel IJmuiden belangrijk voor de IJmond 

Er is toekomst voor Tata Steel, maar alleen als dat samen gaat met een gezondere, duurzamere en veilige 

IJmond. Een dialoog tussen overheden, Tata Steel, bewoners en andere bedrijven en belanghebbenden is van 

belang om samen de maatschappelijke discussie te voeren over de dilemma’s en vraagstukken die ontstaan als 

industrie en de leefomgeving van omwonenden zo dicht bij elkaar bestaan als in de IJmond. Op die manier kan 

worden gewerkt aan draagvlak voor de transitieroute naar een gezondere IJmond met een duurzaam Tata 

Steel. In het Programma Tata Steel hebben wij aangegeven dit met een “Omgevingsoverleg” vorm te willen 

geven. Wij verwachten ook een bijdrage van het Rijk in deze discussie.  

 

 
 






