
Van:
Aan: )
Onderwerp: RE: Akkoord nota MEZK vooroverleg STASIenW ?
Datum: zaterdag 11 september 2021 16:18:09
Bijlagen: Vertrouwelijk Presentatie Roadmap Plus 16062021 (1).pdf

Ik heb even gezocht op de T-schijf en vind net deze presentatie.
Ik zal deze info van  (fijn dat dat gelukt is!) incl die presentatie opsturen, zo naar Focco
en jullie allemaal sturen met verwerkingen aan de nota.

Daarna moet ik naar een bruiloft dus zal dan pas morgen vanaf 14.00 als nodig (na
handbalwedstrijd) weer e.e.a. kunnen oppakken.

Groetjes 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: zaterdag 11 september 2021 16:05
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord nota MEZK vooroverleg STASIenW ?

Hallo  en 
Zojuist de volgende informatie ontvangen van Tata n.a.v. opmerking  over @Kooks2 HO6
Productie Hoogoven 6:
Hoogoven 6 maakt circa 2,6 MT ruwijzer per jaar. (Hoogoven 7 maakt circa 3,6 MT). HO 6
maakt ongeveer 40% en HO 7 dus 60%.

Gevolgen sluiting KGF2:
Sluiten KGF2 betekent:

import van cokes, wat duurder is,
meer import aardgas, want minder kooksgas en minder bijproducten.
heel belangrijk: daarnaast wordt de productiviteit van de hoogovens in hoge mate
nadelig beïnvloed. Dat betekent minder productie. En dat heeft veel impact. De
geïmporteerde cokes zijn namelijk nat en koud door transport. De exacte getallen weet ik
even niet, maar de financiële impact is enorm (Annemarie kijkt of ze getallen boven
water krijgt).
Import van cokes leidt ook nog tot veel meer scheepvaartbewegingen en tot meer
stofverspreiding door overslagbewegingen in onze haven. De milieu-impact is dus ook
een issue.

Ik heb daarnaast ook eerder informatie ontvangen over de verschillende soorten van Milieu-en
gezondheidsschade. Op basis daarvan onderstaande overzicht opgesteld.

KGF2
De sluiting van KGF2 is amper een oplossing voor het lood- en PAKs probleem.

Oplossing van het loodprobleem ligt veel meer bij de pelletfabriek, met de installatie van
de denox filter.
PAKs kunnen het beste bij de sinterfabriek worden aangepakt.
Sluiting van KGF2 zal maar heel beperkt bijdragen aan de oplossing van de problemen
met lood en PAK’s. 

Geur
Maatregelen om geuremissies te verkleinen:

Kooksfabriek 2: belangrijke geurbron voor Wijk aan Zee en voor IJmuiden
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Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving


juni 2021
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Staal maken is al meer dan 100 jaar 
verbonden met de IJmond. Dat willen 
we op een toekomstbestendige 
manier voortzetten. 


Daarvoor zetten we ons in met 
concrete acties op de korte termijn, 
terwijl we blijven investeren in 
duurzame oplossingen om op de 
lange termijn klimaatneutraal staal te 
produceren. 


Staal en de IJmond
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§ Versneld op weg naar een betere 
leefomgeving: in 2023 tastbare resultaten in 
de door omwonenden ervaren hinder.


§ Via extra maatregelen, maar ook door 
maximaal versnellen van projecten uit de 
Roadmap 2030.


§ Nu: tijdslijnen en impact concreet.


§ 300 miljoen euro investering voor 
milieumaatregelen, boven op de Roadmap.


§ We gaan verder dan de vergunningen ons 
voorschrijven.


Roadmap Plus
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Stof
§ Realisatie fabriekshal ROZA-slak
§ Operationele aanpassingen 


verwerking converterslak
§ Maatregelen Grondstoffenlogistiek


Geur 
§ Uitbreiding e-neuzen netwerk, in 


samenwerking met provincie
§ Geuronderzoek Kooksfabrieken
§ Natte wasser Hisarna


Geluid 
§ Minder geluidsverspreiding door 


schrootactiviteiten
§ Noodsignalen locomotieven 


verminderd
§ Rangeergeluiden verminderd 


door plaatsing kunststof 
stootbussen in wagonsets 


Gerealiseerde maatregelen 2019-2020
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*Volledig overzicht van maatregelen terug te lezen in ons voortgangsrapport



https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/voortgangsrapport-roadmap.html





Achtergrond 
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Verschillende Tata Steel IJmuiden emissies zijn relevant bij 
de toxicologische benadering
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Emissie type


PAK


Fijnstof
(PM≤10)


NOx


Zware
metalen


Uitstoot door TSIJ


Voornamelijk uit puntbronnen (schoorstenen) 
verbrandingsprocessen 
verder grondstoffen-logistiek (PM10)


CO


Verder


Omschrijving


§ PM10 ; kleiner dan 10 micrometer
§ PM2.5 kleiner dan 2.5 micrometer


Metalen met een relatief hoog soortelijk 
gewicht en een relatief hoge giftigheid. Kwik, 
Lood, Mangaan, etc.


PEFA Fluorwassers, dakemissies en andere bronnen


Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
(PAK stoffen) ontstaan door onvolledige 
verbranding


≤ 10 µm


Stikstofoxiden (NO, NO2, NO3), ontstaan bij 
verbranding


Koolstofmonoxide (kolendamp) ontstaat bij 
onvolledige verbranding van koolstof


Verbrandingsprocessen


Verbrandingsprocessen; puntbronnen, bijvoorbeeld 
PEFA en SIFA


Met name SIFA


Verschillende stoffen zoals 
zwavelverbindingen (SO2, H2S), of zwarte 
koolstof


Verschillende bronnen







Stofgebonden Nikkel, Arseen, Lood en Cadmium
onder richt- of grenswaarde


7De Roadmap+ heeft als doel 55% minder emissies van zware metalen







PAK stoffen: BaP onder RIVM richtwaarde


§ Benzo(a)pyreen is de meest ongezonde PAK-stof
– Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen


§ BaP wordt wereldwijd gebruikt als gidsstof voor PAK
§ Door maatregelen naast de Roadmap+ heeft TSIJ het doel een 


reductie van 30% emissie in PAK stoffen in de komende 3 jaar
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• In Genua moest een KGF dicht vanwege risico 
op gezondheid (longkanker) in de omgeving


• Is dat dan ook een reden om KGF2 te sluiten?


BaP niveaus Genua
• vóór sluiting: 6-11 ng/m3


• ná sluiting 0.2 ng/m3







NOx IJmond: onder wettelijke limiet en WHO advieswaarde


§ Overlijden van 9-jarig meisje in London in 2013
§ Zeer zware variant van astma, hierdoor extra gevoelig voor 


luchtverontreiniging
§ Ze was 27 keer in ziekenhuis opgenomen in laatste 3 jaar
§ In die wijk was concentratie NO2 50 µg/m3, langs de wegen 63 


µg/m3 9


Grenswaarde is ook WHO advieswaarde


§ Dit gaat niet over NOx (en NH3) in de lucht
§ Dit gaat over wat neerslaat op de grond
§ Dit leidt tot 'eutrofiëring' ('veel brandnetels')
§ Afname bio-diversiteit


§ RIVM schat aandeel TSIJ aan NOx luchtkwaliteit 
op 6% of minder van de totale bronnen in de 
IJmond


§ De geplande DeNOx installatie bij de 
Pelletfabriek (Roadmap+) leidt tot 30% reductie 
in NOx uitstoot







Piekwaardes zorgwekkende stoffen (TNO)


§ Er worden op sommige stations méér stoffen gemeten dan de reeds besproken grafieken


§ TNO heeft een analyse gedaan door de fluctuatie in fijnstof concentratie gelijk te stellen aan die van de ZZS stoffen
– Op die basis kun je laten zien dat voor de volgende stoffen er geen risico is noch voor acute noch voor chronische 


effecten:
– BaP (PAK), Magnesium, Titanium, Vanadium, Chroom, Mangaan, IJzer, Koper, Lood


§ NB: voor Chroom wordt aangenomen dat het aandeel Cr(VI) tov totaal Cr niet hoger is dan op basis van de bekende emissie cijfers
§ Er zou ook op dezelfde manier een schatting gemaakt kunnen worden gemaakt van uurwaardes, maar daar zijn in 


de literatuur geen gezondheidswaardes voor bekend
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Wat zijn fijnstof waardes wereldwijd?
§ De mens is verantwoordelijk voor het meeste fijnstof in de wereld:


– Bijna 80% van de PM10 en bijna 90% van de PM2.5
– Yale University ranglijst: Nederland staat op plaats 20 van de 180 onderzochte landen mbt PM2.5 (in 2020)
– WHO kijkt bij voorkeur naar PM2.5 (chronische ziektes)
– Soms wordt PM10 als maatstaf genomen vanwege beschikbaarheid data en theoretische relatie met PM2.5


§ Veel data beschikbaar op internet
– https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
– https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis
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http://EAA:%20https:/www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics

https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis





Jaargemiddeldes in IJmond
Focus: ‘chronisch’, focus PM2.5
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Zonder 4 µg/m3 PM10 correctie zeezout (RIVM waarde)


• Fijnstof zit onder de wettelijke waardes, maar boven de WHO advies waarde
• Dit geldt voor PM2.5 op dit moment echter voor de meeste meetstations in NL
• NB: Reyndersweg is geen woongebied


• Om die reden is het volgens WHO aannemelijk dat er een negatief gezondheidseffect te verwachten is
• Opvallend is dat in PM10 het verschil met De Rijp (achtergrond) significant is maar met PM2.5 niet


• Hiervoor is geen reden gevonden







Luchtkwaliteit fijnstof bijdrage TSIJ
gemiddeld geschat als 20 à 25% (tot 40%)


§ PM10 tot 5 µg/m3 (in WaZ) boven WHO advieswaarde (dwz 20%) (excl Reyndersweg)
§ Gemiddelde in IJmond hoger versus gemiddelde alle overige meetstations in NL:


– PM10: 20% incl Reyndersweg; 13% excl Reyndersweg
– PM2.5: 8% incl Reyndersweg; 3% excl Reyndersweg


§ Berekeningen / analyses bijdrages TSIJ
– RIVM rapport 2009 4 à 5 µg/m3


– GGD rapport 2015: 4,5 µg/m3


– Analyse TSIJ intern uit 2020: 5,1 µg/m3


– Gemiddelde uit verspreidingsberekeningen Stacks (2020): 3,8 µg/m3


– RIVM rapport gezondheid in de IJmond (2019): 2,79 µg/m3


– TNO analyses: 5 tot 10 µg/m3


§ TSIJ bijdrage meestal geschat op 20 à 25% van de PM10 fijnstof concentratie in de IJmond
§ Voor PM2.5 zijn geen duidelijke conclusies te trekken
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Piek waardes IJmond (‘acuut’)
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• Aantal dagen fijnstof piekwaardes zit onder de wettelijke norm (PM10) behalve Reyndersweg
• Reyndersweg is geen woongebied


• Piekwaardes zitten boven de WHO advies waarde
• Uitgaande van WHO advies betekent dit dat er een negatief gezondheidseffect te verwachten is tgv piekwaardes
• Opvallend is dat De Rijp (achtergrond concentratie) niet significant beter is op PM2.5 dan IJmond


Zonder 4 µg/m3 PM10 correctie zeezout (RIVM waarde)







RIVM onderzoek Maart 2021
Piekwaarden onderzoek


§ Aandacht op piekwaardes: uur- en dag 
gemiddelde metingen van PM10


§ Weergaves in tabel en kalender op basis van RIVM 
classificaties


§ Op zowel dag- als uurbasis zijn er méér slechtere 
waardes in IJmond dan in De Rijp of De Zilk


§ Reyndersweg is significant slechter dan de 
woongebieden
– Reyndersweg is ongeschikt om te toetsen aan 


luchtkwaliteitsnormen
§ Sommige pieken zijn landelijk (bijv Paasvuren)


§ NB: Er is geen onderzoek gedaan of er een relatie is 
tussen de piekwaardes en de activiteiten van TSIJ
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Aantal uren per jaar dat PM10 metingen ‘matig’, ‘onvoldoende’, ‘slecht’ en 
‘zeer slecht’ volgens RIVM luchtkwaliteitsindex van de meetstations in NL
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Referentie-stations in 
RIVM rapport Niet in RIVM rapportIJmond stations in 


RIVM rapport


RIVM norm: ‘matig’ vanaf 30 µg/m3


CAQI norm: ‘medium’ vanaf 50 µg/m3


IJmond stations in RIVM rapport


Referentie-stations RIVM rapport


Niet in RIVM rapport


* Datapunten met uurgemiddelde < 30 µg/m3 zijn hier niet getoond Bosweg locatie niet in data luchtmeetnet







Aantal uren per jaar dat PM2.5 metingen ‘matig’, ‘onvoldoende’, ‘slecht’ en 
‘zeer slecht’ volgens RIVM luchtkwaliteitsindex van de meetstations in NL
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Referentie-stations 
RIVM rapport


Niet meegenomen in 
RIVM rapport


IJmond stations in 
RIVM rapport


RIVM norm: ‘matig’ vanaf 20 µg/m3


CAQI norm: ‘medium’ vanaf 30 µg/m3
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IJmond stations in RIVM rapport


Referentie-stations RIVM rapport


Niet in RIVM rapport


* Datapunten met uurgemiddelde < 20 µg/m3 zijn hier niet getoond Bosweg locatie niet in data luchtmeetnet







18


D
ag


ge
m


id
de


ld
e 


PM
2.


5 
(µ


g/
m


3 )


D
ag


ge
m


id
de


ld
e 


PM
10


 (µ
g/


m
3 )


Pieken in fijnstof zijn landelijk, 
Pieken zijn hoger in de IJmond dan in gemiddeld NL


WHO advieswaarde PM2.5 


WHO advieswaarde PM10


§ Overschrijdingen WHO dag-advieswaarde in IJmond in 2019: 6 x PM10, 25 x PM2.5
§ IJmond gemiddelde bevat Reyndersweg
§ PM2.5 advieswaarde in gemiddeld NL vaak overschreden
§ # Overschrijdingen van de advieswaarde PM2.5 in de IJmond vergelijkbaar met 


referentiestation de Rijp (m.u.v. Reyndersweg)


Aantal dagen per jaar met gemiddeldes
PM2.5 boven de 25 µg/m3







Fijnstof conclusies


§ Fijnstof concentraties in de IJmond liggen onder de wettelijke grens, maar boven WHO advieswaardes
– De IJmond is hierin niet uniek


§ Het is het doel van de IJmond gemeentes om in 2030 onder de WHO advieswaardes te komen
§ Voor piekwaarden volgt IJmond veelal het landelijke patroon


§ TSIJ is de grootste emittor van primair fijnstof in de IJmond
§ TSIJ wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de fijnstof emissies
§ In de Roadmap+ is de doelstelling 35%


§ NB: Ultrafijnstof is hier niet behandeld; hierover zijn te weinig feiten beschikbaar en ook geen toxicologische
referentiewaardes
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Longkankerincidentie 
regio Kennemerland
GGD onderzoek
periode 2004-2018
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-29% -31%


-12% -14%


-8% +21%


+9% +22%


+2% -10%
+3% +4%


+3% +10%


+27% +27%


+2% +4%


§ Dit zijn Comparitive Index Figures
– Gecorrigeerd voor gemiddelde


leeftijd (oudere mensen hebben
méér longkanker)


§ Beverwijk gemiddelde incidentie
– 21 mannen / jaar
– 14 vrouwen / jaar


§ Beverwijk mannen en vrouwen
'verhoogd', Haarlem mannen 'licht
verhoogd' en vrouwen 'verhoogd'
– Cijfers Zandvoort niet-


statistisch significant
§ De verhoogde CIF cijfers 


impliceren 7 mensen in Beverwijk 
en 15 in Haarlem per jaar méér 
dan het landelijke gemiddelde







Vergelijkingen met andere gemeentes in NL


§ Longkanker incidentie in regio Kennemerland, net als in Amsterdam, Rotterdam Rijnmond, Twente, 
West-Brabant, Hart voor Brabant en Zuid-Limburg verhoogd t.o.v. gemiddeld in Nederland


– Deels ook gebieden met industrie of een industrieel verleden (Rijnmond, Twente, Noord-Brabant)


– Deels ook gebieden met relatief laag sociaal-economische status (Amsterdam)


– ''De situatie wat betreft regio Kennemerland is niet uitzonderlijk’’


§ Gemeente Beverwijk zit in de top 10 van gemeenten met de hoogste longkanker incidentie. Waarbij 
de gemeente met de hoogste incidentie is +45% voor mannen en +106% voor vrouwen, voor 
Beverwijk geldt zowel voor mannen als vrouwen +27%.


§ GGD adviseert verder onderzoek naar relatie luchtkwaliteit en longkanker
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Wat betekenen de cijfers?
Quotes uit het GGD rapport
§ Bij ruim 85% is roken de oorzaak van het ontstaan van longkanker. Daarnaast spelen omgevingsfactoren mee zoals blootgesteld zijn aan sigarettenrook in


de omgeving (passief roken) en de werk relateerde blootstelling aan stoffen en asbest. Ook luchtverontreiniging door fijnstof kan longkanker 
veroorzaken.


§ Bij kanker ligt er doorgaans een lange tijd tussen de invloed van de schadelijke stoffen en het manifest worden van de ziekte. Van roken is bekend dat dit 
een periode is van gemiddeld 20 tot 30 jaar voordat longkanker kan optreden


§ De voor het ontstaan van longkanker relevante blootstellingsperiode aan risicofactoren in de woonomgeving of beroepsmatige blootstelling ligt daarmee 
waarschijnlijk vanaf ongeveer halverwege de jaren zeventig tot op zijn laatst eind jaren negentig.


§ Over het rookgedrag in de gemeenten Bloemendaal, Beverwijk en Haarlem in die periode zijn geen gegevens bekend


§ Van roken is, in algemene zin, bekend dat dit meer voorkomt bij bevolkingsgroepen met een lagere opleiding (lage sociaal-economische status (SES)). 
Zowel Beverwijk als Haarlem hebben momenteel naar verhouding wat meer bevolkingsgroepen met een lage SES. Over SES in het verleden zijn echter
geen exacte gegevens bekend


§ Ondanks het feit dat historische gegevens over het roken ontbreken, is het al met al aannemelijk dat verschillen in het rookgedrag in het verleden
tussen gemeenten een rol hebben gespeeld bij de nu gevonden verhoogde incidenties in enkele gemeenten
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Onderzoek monitoring medicijngebruik 2007-2015 RIVM (I)


§ Uit de cijfers over de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes, voor hartaandoeningen en voor
luchtwegaandoeningen komt het beeld naar voren dat het gehele onderzoeksgebied (gebied 1 tot en met 5) in positieve
zin afsteekt ten opzichte van de rest van Nederland.
– De verstrekking voor deze medicatiegroepen is gemiddeld lager dan in de rest van Nederland.
– Uitzonderingen hierop zijn de medicatie voor hoge bloeddruk en voor luchtwegaandoeningen in de leeftijd van 6 tot en met 


16 jaar met incidenties ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de rest van Nederland.


§ Voor de afzonderlijke medicatiegroepen worden verschillende trends over de onderzoeksperiode vastgesteld.
– De trends in het onderzoeksgebied treden ook in de rest van Nederland op. In de meeste gevallen daalt de 


medicatieverstrekking.
– Een stijging treedt op voor de prevalentie van medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor


luchtwegaandoeningen bij volwassenen.
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Relatie medicijngebruik en fijnstofconcentratie 2007-2015


§ Er zijn signalen gevonden voor een samenhang tussen de medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes 
en voor hartaandoeningen en de primair-fijnstofconcentraties.
– Het is aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat omdat in het onderzoek geen rekening kan worden


gehouden met relevante leefstijlfactoren zoals overgewicht en rookgewoonten
– Uit eerder gezondheidsonderzoek in 2012 is gebleken dat er relatief meer overgewicht heerst en gerookt wordt in het gebied


van de IJmond
§ Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de medicatieverstrekking voor luchtwegaandoeningen in het 


onderzoeksgebied is verhoogd door de primair fijnstofconcentraties.
§ Er zijn in het onderzoek geen duidelijke aanwijzingen aangetroffen dat door vermindering van de fijnstof emissies de 


medicatieverstrekking voor hoge bloeddruk, voor diabetes en voor hartaandoeningen in de loop van de 
onderzoeksperiode zijn gedaald
– NB: in de onderzochte periode daalde de emissie van primair fijnstof van TSIJ met zo'n 40%
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Onderzoek NIVEL naar acute klachten in de IJmond


§ Rapport als onderdeel van RIVM rapport in maart 2021
– Gekeken naar huisartsen registraties (bezoeken)
– Dit kunnen bij acute klachten dus ook meerdere bezoeken van één patient zijn


§ Vergelijking over 2013-2019 in de IJmond over 9 huisartspraktijken
– Tov referentie industrie (Terneuzen, Moerdijk) met 8 praktijken
– Tov referentie platteland (oa Texel) met 23 praktijken


§ Data gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
§ Dat is niet gecorrigeerd voor andere factoren als sociaal-economische status, opleiding, overgewicht of roken
§ 38 typen klachten geselecteerd op basis van mogelijke relatie met milieufactoren
§ Tov referentiegroep Industrie


– Acute klachten: 8 van de 24 categorieën met gemiddeld méér doktersbezoek
§ symptomen buik of maag, misselijkheid of braken, symptomen van het oog, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en


jeuk
– Chronische klachten: 3 van de 14 categorien meer doktersbezoek


§ hart, longkanker en diabetes, met daarnaast COPD vaker dan in referentie platteland
§ De trends van de acute klachten zijn vrijwel vlak over de jaren van het onderzoek; die van chronische klachten stijgen
§ Er is geen relatie onderzocht tussen de klachten en milieufactoren; ook niet of deze in tijd samenvallen met piekwaardes in PM10
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NIVEL = Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Gezondheidszorg







Gezondheidsregistratie Eigen Personeel
Positieve indicaties


§ De ziekteverzuim cijfers binnen TSIJ laten geen verband zien met een relatie tot luchtkwaliteit


§ Dit kan niet geëxtrapoleerd worden naar de (regionale) bevolking want:
– Medewerkers zijn volwassenen tussen 18 en 68 jaar


§ Geen kinderen, geen 68plussers: relatief gezondere populatie
– Medewerkers werken hier ongeveer 40 jaar, 45 weken per jaar, 40 uur per week


§ Voor de omgeving gaat het over het hele leven, 52 weken per jaar, 168 uur per week
– In specifieke gevallen waar bijv veel stof vrijkomt kunnen medewerkers nog PBMs dragen
– In algemene zin is er een sterke relatie tussen kankerincidentie en leeftijd


§ Dus als er een relatie zou zijn met ons personeel dan is dat (vooral) als ze met pensioen zijn: dit komt niet terug in de 
ziekteverzuimmetingen


§ Uit Pensioenfonds registratie blijkt wel dat de gemiddelde levensduur van een gepensioneerde hoger is dan het gemiddelde in 
Nederland
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Roadmap Plus
Impact en tijdslijn







Roadmap Plus: significante vermindering emissies
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Huidig 2023


-85% 


Geur Stofdepositie


Huidig 2023


2023


-65% 


*Percentages zijn verwachte reducties.







2025


Roadmap Plus: significante vermindering emissies
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2019 2025


Zware metalenFijn stof


2019 2025


-35% 


NOx
-55% -30% 


2025 2019


*Percentages zijn verwachte reducties.







Overzicht belangrijkste maatregelen 
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De-NOx installatie
Pelletfabriek


Stofreductie bij verwerking
convertorslak


Maatregelen geur bij KGF 2 Aanpak stofverwaaiing
grondstoffenlogistiek


Dakemissies en droogstanden
staalfabriek


Maatregelen geur beitsbaan 22 Afzuiging boven aftapgaten Primaire afzuiging staalfabriek


Stof NatuurGeur Geluid







Afname geurbelasting met 85 procent in 
2023


§ Versnelde realisatie en nieuwe 
maatregelen bij Kooksfabriek 2. 


§ Operationele maatregelen en nieuw type 
droogstandinstallatie bij Staalfabriek. 


§ Operationele maatregelen en nieuwe 
dampwasser bij Beitsbaan 22
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Geur







65% minder stofdepositie in Wijk aan Zee in 2023
significante reductie van fijn stof in 2025


§ Beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en 
bij het overstorten op transportbanden in het 
grondstoffengebied:
– stofschermen
– overkappen bunkers Hoogovens plus de 


grondstoffenaanvoer hiernaartoe.


§ Overkappen koelproces converterslak.


§ Verminderen dakemissies bij de Hoogovens en 
de Staalfabriek.


§ Verdere reductie van fijn stof in 2025 door 
ontstoffings- en DeNox-installatie.
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Stof







Maximale reductie geluiden in 2022, binnen 
benodigde veiligheidsmarges


§ Nieuwe geluidsdempers primaire 
afzuiginstallatie Staalfabriek 


§ Nieuwe alarmen transportbanden bij 
Grondstoffenlogistiek


§ Verder verminderen van geluiden afkomstig 
van het schrootpark en de plakkenopslag


§ Verminder geluiden door treinen 
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Geluid







Significante reductie van stikstofoxiden en 
zware metalen 


§ In 2025 operationeel 


§ Verminderen uitstoot van fijn stof met circa 35%, 
zware metalen met ongeveer 55% en 
stikstofoxiden met circa 30% (t.o.v. 2019). 


§ In overleg met de provincie over de aanpak, zodat 
alle voordelen binnen en buiten het terrein van de 
fabriek in IJmuiden, optimaal worden benut.
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DeNOx- en ontstoffings
installatie







Meer informatie?
Kijk op: intranet topic Vermindering overlast
of op www.tatasteel.nl/omgeving.tatasteel.nl/omgeving



http://www.tatasteel.nl/omgeving






