Actualiteitsvragen Tata Steel 13 december 2021
Op 1 december 2021 berichtten nagenoeg alle media dat Tata Steel zelf aankondigde de
uitstoot van giftige stoffen (lood en PAK's) eerder terug te dringen dan eerder toegezegd. De
uitstoot van PAK's zal vóór april 2022 met bijna 50 procent dalen, Eind 2023 moet ook de
emissie van lood met 70 procent zijn afgenomen. Voorts werd bekend dat de provincie
Noord-Holland de milieuvergunningen van Tata Steel gaat aanscherpen en dat de overheid
nadere (dwang)maatregelen overweegt. De omwonenden van Tata Steel vragen zich af
waarom er niet méér maatregelen sneller worden genomen, zoals bijvoorbeeld het versneld
sluiten van Kooksfabriek 2 en Hoogoven 6.
Vragen:
1. Bent u met ons van mening dat het voor de gezondheid van de omwonenden óók de
hoogste prioriteit moet hebben dat Kooksfabriek 2 en Hoogovens 6 gesloten worden?
2. Kunt u ons meedelen waarom het wat u betreft niet mogelijk is om deze twee zwaar
vervuilende bedrijfsonderdelen vóór 2030 te sluiten?
3. Als het vóór 2030 wel mogelijk blijkt te zijn, waar we ons overigens voor moeten gaan
inzetten, hoe gaan we dit dan aanpakken? Kunt u ons een plan van aanpak voorstellen?
4. Bent u met ons van mening dat de uitstoot van PAK's en lood verder aan banden moet
worden gelegd? Dit om de gezondheid van - vooral - kinderen te beschermen?
Immers, na het terugbrengen van lood met 70% is de hoeveelheid lood waar kinderen
in Wijk aan Zee aan blootgesteld worden nog steeds heel veel meer dan kinderen
elders. En indien de hoeveelheid PAK's met de helft teruggebracht wordt, krijgen
bewoners in Wijk aan Zee nog steeds te maken met heel veel meer PAK's dan elders.
5. Wanneer kan de uitstoot van PAK's en lood nog meer teruggebracht worden dan nu
door Tata Steel aangekondigd? Met andere woorden: teruggebracht tot een
hoeveelheid die vergelijkbaar is met elders in Nederland en die geen
gezondheidsschade meer oplevert? Wat zal uw en onze rol daarbij zijn?
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