Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
De heer J. Olthof
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Velsen-Noord, 21 mei 2021

Geachte heer Olthof,
In december van afgelopen jaar kondigden wij vanuit Tata Steel de Roadmap Plus aan;
een maatregelenpakket van 300 miljoen euro voor verdere reductie van hinder voor
een betere leefomgeving. De Roadmap Plus behelst projecten voor verschillende fabrieken op het terrein van Tata Steel. Afgelopen periode is hard gewerkt om inzicht te
geven in de effecten van stof- en geurreductie en tevens zijn de doorlooptijden van
deze projecten zo ambitieus en reëel mogelijk neergezet. Met dit schrijven informeer ik
uw College door middel van een toelichting op deze Roadmap Plus.
Het maatregelenpakket pakt de belangrijkste emissiebronnen aan en geeft op basis
van data en inschattingen inzicht in het beoogde effect van de maatregelen. Door dit
complete pakket aan maatregelen verwachten we vanaf 2023 significante, tastbare resultaten te realiseren voor omwonenden. Zo zullen in 2023 de emissies door geur,
zichtbaar stof en geluid verminderd zijn; de geurbelasting voor de directe woonomgeving zal met circa 85% reduceren en de stofdepositie met circa 65%. Ook de uitstoot
van PAK-stoffen zal fors verminderen. In 2025 nemen de emissies van fijnstof, zware
metalen en stikstof nog verder af, wat ook ten goede komt aan een betere leefomgeving. Wij betrekken omwonenden en andere belanghebbenden actief bij de voortgang
van de maatregelen.
Geur
De geurbelasting zal in 2023 voor de directe woonomgevingen in Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk afnemen met circa 85%, in vergelijking met de huidige belasting
(2021). De aanpak richt zich onder andere op het verminderen van geuremissies bij de
Kooksfabriek 2 en de Staalfabriek. Een andere maatregel die is toegevoegd bij de aanpak tegen geur is het installeren van een nieuwe geur reducerende installatie bij Beitsbaan 22. Naar verwachting zal de geurbelasting de komende twee jaar geleidelijk afnemen en zullen er verbeteringen merkbaar zijn voor omwonenden.
Stof
Met de introductie van de Roadmap 2030 zijn reeds diverse maatregelen getroffen om
de hinder door stof te verminderen, waaronder de in 2020 gerealiseerde hal voor de
verwerking van Roza-slak. Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen:
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we nemen extra maatregelen en versnellen alle maatregelen die de verspreiding en uitstoot van stof verminderen. Hierdoor verwachten we in 2023 de stofdepositie naar Wijk
aan Zee met circa 65% (ten opzichte van 2021) te verminderen. Dit betekent dat er significant minder stof zal neerslaan in de directe woonomgeving. Een belangrijke maatregel in het verminderen van het zichtbare stof is het beperken van stofverwaaiing bij de
opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen
we door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de
Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Geluid
Geluiden die vrijkomen bij de bestaande activiteiten zullen wij in 2022 zoveel mogelijk
reduceren binnen de benodigde veiligheidsmarges. De belangrijkste bronnen die wij
aanpakken zijn de primaire afzuiging bij de Staalfabriek, de alarmen op de transportbanden, rangeerbewegingen van de locomotieven, en het verder verminderen van geluiden afkomstig van het schrootpark en de plakkenopslag. Al deze maatregelen zijn
reeds in uitvoering.
Zorgwekkende stoffen
Met het pakket aan maatregelen realiseren wij ook een belangrijke afname van de uitstoot van fijnstof, zware metalen en stikstof. Een belangrijke maatregel hierin is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, die in 2025 operationeel zal zijn. In totaal realiseren wij met de Roadmap Plus in 2025 een reductie van
de uitstoot van fijnstof met circa 35%. De uitstoot van zware metalen verminderen we
met circa 55% en stikstofoxiden met circa 30%. Deze afnames zijn ten opzichte van de
start van Roadmap 2030 in 2019. Door diverse maatregelen tegen de uitstoot van
Zeer Zorgwekkende Stoffen realiseren wij tegen 2023 ook een reductie van circa 30%
in de uitstoot van PAK’s.
Tot slot
Ik hoop u hierbij een duidelijk overzicht te hebben gegeven van de effecten van de verschillende maatregelen voor een betere leefomgeving. Een betere leefomgeving is immers in ons aller belang, voor omwonenden en werknemers. Tata Steel is in nauw
overleg met de Provincie en Omgevingsdienst om de versnelling voor een betere leefomgeving te realiseren. Op onze website www.tatasteel.nl/omgeving staan alle projecten met exacte doorlooptijden gespecificeerd. Indien u nog vragen heeft ben ik
gaarne bereid dit nader toe te lichten.
Namens Tata Steel in IJmuiden,
Met vriendelijke groet,

Hans van den Berg
Directievoorzitter Tata Steel Nederland

