
Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Bent u bereid om met het bedrijf en stakeholders als de vakbeweging in overleg dgLT^oÏmIos 
te treden om te bezien hoe de werkgelegenheid, duurzame bedrijfsvoering en het 
innovatief vermogen van het bedrijf voor Nederland geborgd kan worden? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wilt u de uitkomsten dan met de Kamer delen?

Antwoord
Ik heb zeer regelmatig en intensief contact met Tata Steel. Daarnaast heb ik ook 
overleg met de vakbeweging over de ontwikkelingen in het bedrijf. Daarbij komen 
ook bedrijfsvertrouwelijke aspecten aan de orde. Vanwege het vertrouwelijke 
karakter van al deze gesprekken voel ik mij niet vrij om de inhoud en uitkomsten 
van deze gesprekken met de Kamer te delen.

8
Bent u meer in algemeenheid bereid om een industriepolitiek te ontwikkelen, 
waarmee bevorderd en geborgd wordt dat bedrijfsopbrengsten veel meer worden 
aangewend voor de continuïteit van bedrijven en de werkgelegenheid te 
behouden, het innovatieve vermogen te vergroten en de bedrijfsvoering te 
verduurzamen? Zo nee, waarom niet? Zo ja op welke wijze?

Antwoord
Voorop staat dat elke onderneming in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is en 
blijft voor de strategie en het beleid van de onderneming, de bedrijfsvoering en de 
continuïteit daarvan.
Nederlandse vennootschappen kennen namelijk een zogenoemd Rijnlands 
ondernemingsmodel, dat vastgelegd is in het burgerlijk wetboek. Dit model 
bevordert en borgt reeds de belangen van alle betrokken stakeholders, waaronder 
zowel aandeelhouders als werknemers en de focus op waardecreatie op lange 
termijn van de onderneming. Het kabinet hecht grote waarde aan dit Rijnlandse 
model en gaat er van uit dat geen aanvullende regelgeving noodzakelijk is.
Op 15 mei jl. heb ik uw Kamer een brief gestuurd met de titel: Visie duurzame 
basisindustrie 2050; de keuze is aan ons (voorlopig dossiernr: 2969-15). Hierin 
geeft het kabinet aan dat er met oog op verduurzaming van de industrie 
wereldwijd en behoud van strategische punten in industriële waardeketens in 
Nederland publieke actie nodig is op de terreinen innovatie, opschaling, 
infrastructuur en wet- en regelgeving. Dit moet industriële bedrijven en 
investeerders zekerheid bieden voor het kiezen van Nederland als vestigingsplaats 
voor duurzame installaties. Het idee om een industriebeleid te ontwikkelen waarin 
bedrijfsopbrengsten worden geoormerkt gaat hier lijnrecht tegenin omdat regels 
die het handelen van bedrijfsbestuurders, wat betreft de inzet van de eigen 
bedrijfswinst beperken, juist investeringen zullen afschrikken.

Pagina 5 van 5



s-p
t>v-'

ï-Sï
'i-p

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

TER ADVISERING
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nota Uitgangspunten en scope van projectteam EZK t.b.v. 
Tata

Datum
12 juni 2020
Kenmerk
DGBI/ 20166144

Bhm: 20166191

Kopie aan

Bijlage(n)

Parafenroute
DGBI TOP, directeur BBS

Anne Toeters

Aanleiding
Naar aanleiding van uw gesprek met  (CEO van Tata Steel Ltd.) 
en CEO van Tata Steel Europe) hebben wij een projectgroep o.l.v. dir. TOP 
gevormd met als doel om de mogelijkheden samen met Tata te verkennen en 
opties te ontwikkelen om haar positie in IJmuiden als duurzame en concurrerende 
staalfabriek van aanzienlijke omvang, verder te versterken. Ook aan de zijde van 
Tata Steel is een projectteam samengesteld bestaande uit medewerkers van zowel 
Tata Steel Europe ) als Tata Steel Nederland 
(Hans van den Berg en Ingrid de Caluwé). Op 23 juni aanstaande vindt een 
startbijeenkomst pla^s met  en  en beide teams .
Om effectief het gesprek in te gaan en de verwachtingen te managen is het 
belangrijk dat er duidelijkheid is over de uitgangspunten en de scope van het 
project. We doen daarover graag een voorstel met betrekking tot de EZK positie.

Advies
Gaarne uw akkoord op de voorgestelde uitgangspunten en scope voor dit project.

Kernpunten
1. Uitgangspunten
Om effectief het gesprek aan te gaan en de verwachtingen duidelijk te hebben
gaan we uit van de volgende uitgangspunten.

i. De huidige governance structuur TSN/TSE is een gegeven, maar
vanuit een EZK perspectief is aanpassing voor de juiste redenen,
niet bij voorbaat uitgesloten.

ii. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we wellicht de relatie
tussen moederen dochteronderneming verbeteren.

iii. Afsplitsing van onderdelen of doorverkoop worden ook niet bij ontvangen bbr

voorbaat uitgesloten
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Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

iv. Het behoud van werkgelegenheid is een belangrijk strategisch
doelstelling voor ons, maar enige afslanking is acceptabel als
het resulteert in een toekomstbestendig Tata Steel Nederland.

V. We gaan deze exercitie niet in met het doel om als overheid
een belang in TSN te nemen. Mocht uit oogpunt van het
toekomstbestendig maken van TSN dat veranderen dan sluiten
we het niet a priori uit - uiteraard mits passend binnen het
afwegingskader.

vi. scope zoals hieronder beschreven

Kenmerk
DGBI/ 20166144

2. Scope voor dit project team:
In scope Buiten scope

Duurzame groei Verduurzaming,
innovatie,
digitalisering,
winstgevendheid,
infrastructuur

Veiligheid, Gezondheid & 
Milieu (inspectie issues, 
grafiet regens) Wel als 
randvoorwaarden maar 
niet inmengen in lopende 
discussies

Operaties en 
vestigingen

Alle operatie en 
vestigingen in 
Nederland (TSN) 
binnen de Europese 
context, inclusief 
Vattenfall centrale

UK, rest van TSE 
(downstream: FR, BE, DE), 
Tata Steel Group

internationale
handelspolitiek

Niet Handelsdefensief 
instrumentarium, b.v. anti
dumping-en 
vrijwaringsmaatregelen
BZ/EU domein

Aanpassing van 
bestaande of in 
ontwikkeling zijnde 
wet- & regelgeving

Niet Bijvoorbeeld Klimaat- 
akkoord, specifiek invoering 
C02 heffing

y Ax

r \ ^ "

11.1



;V-,>
:r::>

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

3. Aanpak van gezamenlijke projectgroep EZK-Tata:
b. Gezamenlijk een aantrekkelijk toekomstbeeld schetsen (los van huidige

dagelijkse uitdagingen), waarbij alle belangen evenwichtig zijn
meegenomen.

c. Er wordt een aantal scenario's uitgewerkt, waarbij de input komt van
Tata (b.v. "versneld verduurzamen", "innovatie & digitalisering".

Kenmerk
DGBI / 20166144

"business-as-usual"), EZK/RVO en eventueel onafhankelijke externe
expertise. /

d. De evenwichtige belangen zoals veiligheid, winstgevendheid,
toekomstbestendigheid, werkgelegenheid, verduurzaming, investering
in innovatie, digitalisering, etc zijn de criteria om deze scenario's te
wegen. /
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TER ADVISERING

Aan de Minister

nota Gesprek met de heren  van 
Tata Steel Nederland

Parafenroute
DG B&l TOP. MT-lid BBR

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur

T  
ne2k.nl

Datum
12 juni 2020
Kenmerk
DGBI / 20166693

Bhm; 20166712

Kopie aan
MTTOP

Bijlage(n)
2

Aanleiding
  jiini van fO.OO tot 10.30 uur heeft u een video call met de heren 

(waarnemend voorzitter Raad van Rpstimr TatA^Sjw»! 
Nederland) en  (voorzitter Raad van Commissarissen TSN). Vanuit 
Tata is verzocht om dit gesprek.
U heeft de heer   eerder ontmoet tijdens het bezoek aan Tata 
Steel Dmuidea sd^ 1 ril 2020.

Advies
U kunt kennis nemen van deze nota.

Kernpunten
Wij stellen voor dat in ieder geval de volgende onderwerpen te bespreken;

1. Acties/stakinoen bii Tata Steel in IJmuiden
• U kunt vragen naar de stand van zaken van de arbeidsonrust,

ondanks begrip voor de onrust bij de medewerkers is die niet in
het belang van TSN. ^

• U kunt vragen naar de stand van zaken hpnnpmnino nieuwe
directielid en rolverdeling binnen de directie TSN (incl benoeming
CEO). Belang van vertrouwen van alle stakeholders in nieuwe
CEO.

• U kunt aangeven daar waar mogelijk en gewenst bereid te zijn om
te helpen.

<
2. Transformatieproaramma van Tata Steel Europe

• U kunt stand van zaken transformatieprogramma bespreken.

3. Gezamenlijk project EZK en Tata
• U kunt terugkijken op uw gesprek met Narendran en aangeven

dat vanuit EZK en NFIA het team olv  gereed is om
gezamenlijke aanpak vorm te geven.

• Van belang dat daarbij alle relevante lagen binnen Tata goed
aangesloten zijn: TS India, TS Europe én TS Nederland.

Ontvangen BBR
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Belang dat de komende weken en maanden constructief wordt 
samengewerkt met mooie resultaten voor IJmuiden.

Kenmerk
DGBI / 20166693

Toelichting

1- Acties/stakinaen bii Tata Steel in IJmuiden
Op 10 juni jl. is er gestaakt bij Tata Steel IJmuiden. De acties zijn georganiseerd 
door de vakbonden, waaronder FNV en CNV. Reden voor stakingen:

• De werknemers zijn woedend dat Tata Steel 900 banen wil schrappen in
IJmuiden.

• Verder willen zij opheldering over het ontslag van Henrar.

Eisen vanuit OR/Bonden

Geen gedwongen ontslagen 
Reorganisatieplannen moeten van tafel 
Werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026.
Toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen. 
Administratieve werkzaamheden worden niet uitbesteed.
Huidige bedrijfsstructuur blijft gehandhaafd
Er moet een strategisch plan opgesteld worden over de toekomst van Tata 
Steel Nederland.
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2. Transformatieproaramma van Tata Steel Europe
Na het mislukken van de joint venture met Thyssenkrupp is door de directie van 
Tata Steel Europe een transformatieprogramma aangekondigd om Tata Steel 
Europe weer winstgevend te maken en daarmee ook interessanter voor potentiële 
kopers.

De eerste plannen hebben tot veel onrust geleid, met name ook bij de 
werknemers van TSE in het VK en Nederland. Na de nodige kritiek op de 
oorspronkelijke reorganisatieplannen heeft de leiding van TSE een aantal 
aanpassingen bekendgemaakt. Eind 2019 en begin 2020 zijn verschillende 
overleggen gevoerd met o.a. de Europese Ondernemingsraad (EOR) om akkoord 
te verkrijgen voor het transformatieplan. De EOR heeft echter geen goedkeuring 
gegeven. Daarnaast zijn de plannen ook afgewezen door de directie van TSN, de 
ondernemingsraad in IJmuiden en de vakbonden.

Tijdens een overleg op 9 maart 2020 met de EOR heeft de leiding van TSE de 
volgende toezeggingen gedaan in relatie tot het transformatieprogramma:

• TSE zal het totaal aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen verlagen
tot 1250.

• TSE zegt ook toe dat er geen werk naar India zal worden verplaatst.
• De komende maanden zullen per land de verschillende plannen worden

voorgelegd aan de medezeggenschap en/of de vakbonden.
• Over grensoverschrijdende reorganisaties zal nader overleg worden

gevoerd met de EOR. De EOR heeft duidelijk gemaakt dat zij tegen
eventuele gedwongen ontslagen is.

Opschorting van de onderhandelingen

Op 3 april 2020 hebben de leiding van Tata Steel in Europa (TSE) en de directie 
van Tata Steel Nederland (TSN) gezamenlijk bekend gemaakt dat zij besloten 
hebben om de start van de consultatie over de fte-reducties in het transformatie 
programma in TSN BV uit te stellen tot na 1 juli 2020. Ook de gesprekken tussen 
de leiding van TSE en de Europese Ondernemingsraad zijn tot na 1 juli 2020 
uitgesteld. Als reden hiervoor is aangegeven de bijzondere situatie waarin het 
bedrijf zich bevindt als gevolg van de coronacrisis.

Hoe de bezuinigingen In IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen verreweg de 
grootste vestiging in Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat heeft voor 
de productie, blijft voorlopig ook nog onduidelijk.

Kenmerk
DGBI / 20166693
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3. Gezamenlijk project EZK en Tata

Naar aanleiding van uw gesprek met de heren Narendran (CEO van Tata Steel 
Ltd.) en Adam (CEO van Tata Steel Europe) is bij EZK een projectgroep o.l.v. 
directeur TOP gevormd met als doel om de mogelijkheden samen met Tata te 
verkennen en opties te ontwikkelen om haar positie in IJmuiden als duurzame en 
concurrerende staalfabriek van aanzienlijke omvang, verder te versterken.

Aan de zijde van Tata Steel is een projectteam samengesteld bestaande uit 
medewerkers van zowel Tata Steel Europe (  en  

) als Tata Steel Nederland (Hans van den Berg en Ingrid de Caluwé). Op 
23 juni aanstaande vindt een startbijeenkomst plaats met Henrik Adam en Focco 
Vijselaar en beide teams .

Kenmerk
DGBI / 20166693
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 Huidige bedrijfsstructuur blijft gehandhaafd
 Er moet een strategisch plan opgesteld worden over de toekomst van Tata Steel

Nederland.

2. Transformatieprogramma van Tata Steel Europe

Transformatie/Reorganisatie van Tata Steel Europe 

Na het mislukken van de joint venture met Thyssenkrupp is door de directie van Tata Steel Europe 
een transformatieprogramma aangekondigd om Tata Steel Europe weer winstgevend te maken en 
daarmee ook interessanter voor potentiële kopers.  

De eerste plannen hebben tot veel onrust geleid, met name ook bij de werknemers van TSE in het 
VK en Nederland. Na de nodige kritiek op de oorspronkelijke reorganisatieplannen heeft de leiding 
van TSE een aantal aanpassingen bekendgemaakt. Eind 2019 en begin 2020 zijn verschillende 
overleggen gevoerd met o.a. de Europese Ondernemingsraad (EOR) om akkoord te verkrijgen voor 
het transformatieplan. De EOR heeft echter geen goedkeuring gegeven. Daarnaast zijn de plannen 
ook afgewezen door de directie van TSN, de ondernemingsraad in IJmuiden en de vakbonden.     

Tijdens een overleg op 9 maart 2020 met de EOR heeft de leiding van TSE de volgende 
toezeggingen gedaan in relatie tot het transformatieprogramma: 

 TSE zal het totaal aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen verlagen tot 1250.
 TSE zegt ook toe dat er geen werk naar India zal worden verplaatst.
 De komende maanden zullen per land de verschillende plannen worden voorgelegd aan de

medezeggenschap en/of de vakbonden.
 Over grensoverschrijdende reorganisaties zal nader overleg worden gevoerd met de EOR.

De EOR heeft duidelijk gemaakt dat zij tegen eventuele gedwongen ontslagen is.

Opschorting van de onderhandelingen 

Op 3 april 2020 hebben de leiding van Tata Steel in Europa (TSE) en de directie van Tata Steel 
Nederland (TSN) gezamenlijk bekend gemaakt dat zij besloten hebben om de start van de 
consultatie over de fte-reducties in het transformatie programma in TSN BV uit te stellen tot na 1 
juli 2020. Ook de gesprekken tussen de leiding van TSE en de Europese Ondernemingsraad zijn tot 
na 1 juli 2020 uitgesteld. Als reden hiervoor is aangegeven de bijzondere situatie waarin het bedrijf 
zich bevindt als gevolg van de coronacrisis. 

Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen verreweg de grootste vestiging in 
Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat heeft voor de productie, blijft voorlopig ook nog 
onduidelijk. 

3. Gezamenlijk project EZK en Tata

Naar aanleiding van uw gesprek met de heren Narendran (CEO van Tata Steel Ltd.) en Adam (CEO van 
Tata Steel Europe) is bij EZK een projectgroep o.l.v. dir. TOP gevormd met als doel om de 
mogelijkheden samen met Tata te verkennen en opties te ontwikkelen om haar positie in IJmuiden 
als duurzame en concurrerende staalfabriek van aanzienlijke omvang, verder te versterken. Ook aan 
de zijde van Tata Steel is een projectteam samengesteld bestaande uit medewerkers van zowel Tata 
Steel Europe (  en ) als  Tata Steel Nederland (Hans van den Berg 
en ). Op 23 juni aanstaande vindt een startbijeenkomst plaats met Henrik Adam en 

 en beide teams .  
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nota Beantwoording mail van Henrik Adam

Datum
12 juni 2020
Kenmerk
DGBI/ 20166736

Bhm: 20166800

Bijlage(n)

Parafenroute
DGBI Tod. Directeur BBR

Aanleiding
Op 8 juni heeft de heer Henrik Adam u een mailbericht gestuurd met daarin o.a. 
het verzoek om een vervolggesprek met u. Hij wil bespreken hoe EZK en Tata het 
beste op één lijn kunnen blijven en ervoor zorgen dat het proces zo naadloos en 
voorspoedig mogelijk blijft verlopen. Aangezien beide delegaties nu compleet zijn 
en allebei snel willen handelen, stelt hij voor om een startbijeenkomst te houden 
in de week die begint op 15 juni. In de mail, die als bijlage aan dit document is 
toegevoegd, reageert u op de mail van de heer Adam.

Advies
U kunt uw akkoord geven op de inhoud van deze mail.

Kernpunten
U geeft aan dat vanuit EZK de heer  DG B&I, de directe 
aanspreekpunt van de heer Adam zal zijn en dat , directeur 
Topsectoren en Industriebeleid de leiding zal hebben over het projectteam van 
EZK en het belangrijkste contactpunt zal zijn voor de delegatieleider van Tata 
zijde, de heer , Chief Technical Officer voor Europa.

Veder geeft u aan ermee eens te zijn om een startbijeenkomst voor de teams te 
plannen (in uw afwezigheid) om de basisregels voor de samenwerking te 
bespreken en de wederzijdse verwachtingen te verduidelijken.

Ondertussen heeft de  van Tata al contact opgenomen met TOP 
om de startbijeenkomst te plannen. De datum hiervan is 23 juni as.
U eindigt met de mededeling dat ook EZK en u zelf zich inzetten voorTSN en dat
u hoopt dat we inderdaad onze gezamenlijke belangen kunnen verenigen om het
volledige potentieel van Tata Steel in IJmuiden te realiseren. Daarmee kunnen we
dan een duurzame en succesvolle toekomst voor het bedrijf in Nederland veilig ontvangen bbr
stellen.
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Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Toelichting

De Engelstalige mail van u aan de heer Adam;

Dear Mr Adam,

Thank you for your follow up on the letter by Mr Narendran, confirming the 
composition of the delegation from Tata Steel.

I share your call to action. From my Ministry, , Director 
General Business and Innovation will be your direct contact. , 
Director Topsectors and Industry policy will be in charge of the project tearn 
and will be the main point of contact for the delegation leader from your side, 

, Chief Technical Officer for Europe.

I agree it would indeed be good to plan a kick-off meeting for the teams in the 
week commencing 15 June to discuss ground rules for the cooperation and 
to have mutual expectations clarified.

Meanwhile your executive officer, Mr , has already contacted 
 of my ministry to schedule the kick-off meeting on June 23.

Like you, my Ministry and myself are also committed to this undertaking and I 
hope we can indeed potentially unite our mutual interests to realise the full 
potential of Tata Steel in IJmuiden and secure a sustainable and successful 
future for the business in the Netherlands.

Kind regards, 

Eric Wiebes

Kenmerk
DGBI / 20166736
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Als bijlage de mail die u van de heer Adam heeft ontvangen op 8 juni 
2020

Dear Mr Wiebes,

To follow up on the most recent letter by Mr Narendran, confirming the 
composition of the delegation from Tata Steel, I am reaching out to set things 
in motion. I very much appreciated our pleasant conversation on May 26 and 
look forward to working with you as your primary point of contact during this 
process.

I would like to propose a follow-up call between the two of us to discuss how 
we can best stay aligned and make sure the process keeps running as 
seamless and prosperous as possible. As both delegations are now 
complete and we both want to move with pace, I suggest for them to start 
working on developing the agenda and therefore I would like to suggest a 
kick-off meeting in the week commencing 15 June.

If you agree with the proposed approach, I will ask my executive officer, Mr 
, to reach out to your office to schedule the above.

I would also like to take this opportunity to reiterate our commitment to 
working together and explore how we could potentially unite our mutual 
interests to realise the full potential of Tata Steel in Ijmuiden and secure a 
sustainable and successful future for the business in the Netherlands.

Hoping to have adequately informed you for now, I am looking forward to 
meeting again and continue our conversation.

Kenmerk
DGBI/ 20166736

Kind regards, 
Henrik Adam

Dr Henrik Adam 
Chief Executive Officer (CEO) 
Member of the Executive Committee 
Tata Steel Europe

Personal Assistant: 
Phone: +31251
E-Mail: @tatasteeleurope.com
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Tata Steel – Netherlands 
Ministry of Economic Affairs & 
Climate
engagement

18 Juni 2020
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Based on current understanding, the following agenda for 
the EZK-Tata Steel kick-off is proposed

2

Proposed agenda 

› Introduction & ways of working (15min)

› Alignment (15min)

› Assignment, and objective of project team

› Expectations

› Scope

› Approach (15min)

› Phasing

› Deliverables

› Timeline

› Next steps (15min)



Project works together on a daily basis and reports to 
steering team

3

Governance and project team

•  (EZK lead and sustainability)
•  (EZK account manager TSN)
•  (NFIA)
•  (EZK)

•  (TSN Acting Chairman of Board
of Directors)

•  (TSE Sustainability)
•  (TSN Manager Public Affairs)
• (TSN Transition Officer)

 (EZK Director Industry Policy) & 
(TSE CTO)

Steering team:  (EZK Director 
General) &  (CEO TSE)

Eric Wiebes (Minister EZK - MEZK) (CEO TS)

Project team

10.2e
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EZK has well-balanced team

4

Roles & responsibilities EZK team

•  (EZK Director Industry Policy)
• Engagement lead
• Responsible team

•  (EZK lead and sustainability)
• Coordination in close collaboration David
• Preparations meetings with team
• Sustainability options (handelingsperspectief)

•  (EZK account manager TSN)
• Formal communications in line
• Knowledge base Tata Steel in government

and leverage government network
•  (RVO-NFIA)

• General
• Leverage bidbook experience

•  (EZK)
• Leverage company engagement experience
• Leverage (inter-)government relationships

Steering

• Eric Wiebes (Minister EZK - MEZK)
• Assignment definition
• Political mandate - accountable

•  (EZK Director Industry Policy)
• Decisions on critical items & manage risks

together with TSE
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To align on the expectations a set of ground rules should 
be established

5

› Starting-point is the strategy and plans of TSN/TSE and what are the requirements

› Match existing TSN strategy and plan with the vision of the Netherlands ministry of EZ&K, i.e. “industriebrief
basisindustrie”

› Meetings are happening in the context of ‘openness’, mutual trust and are confidential in nature:

› Documents and deliverables that are being exchanged & produced are labelled with “strictly confidential” (this
also mitigates disclosure via Dutch law (WOB-verzoek))

› Minutes of meeting, focus on action points and problem owner

› With exploring options, it will be determined what is required and with each realistic scenario what is required
and who plays what role

› When there is a logical role for the government, it will be taken up actively (within existing conditions and
possibilities

› Language of engagement is Dutch, deliverables are in English

› EZK has the option to involve outside steel industry expertise, if needed

Rules of Engagement



Separate phases ensure milestones and points in time to 
obtain steer from steering team & leadership

6

Approach

Phase 0 – set up
Phase 1 – As-

is Analysis

Phase 2 – To-
be Scenario 
definition

Phase 3 –
Assess, select 

& plan

• Kickoff
• Confirm problem

statement & objective
• Confirm rules of

engagement
• Determine deliverables
• Determine approach
• Planning
• …

2 weeks 2 weeks 2 weeks 2 weeks

• Refine scenario’s
• Define joint plan
• …

• Map TSN strategy with
industriebrief

• Define set of future
scenario’s

• Set scoring mechanism
• Assess scenario’s
• …

• TSN strategy & plan
• Financial analysis
• Competitiveness

analysis
• Overview running

projects
• ….

Holidays – zomerreces eindigt 31 augustus



What are the key next events, milestones and practical 
items?

7

› TBD EZK DG & CEO TSE meet to set boudaries of kick-off

› June 23th Virtual Kick-off

› Organise a face 2 face meeting

Next steps & practicalities

› Language in meetings and of documentation

› Have a F2F team meeting asap, in the form of a working
session

› Way of working: F2F/Virtual, frequency

› Holidays planner



Narendran: 

Geeft aan dat mondiale staalmarkt met grote problemen te maken heeft zoals overproductie, hoge 
grondstofprijzen en dalende staalprijzen a.g.v. teruglopende vraag. 

IJmuiden behoort tot een van de beste staalfabrieken in Europa. Tata Steel wil in Europa blijven en 
zal daartoe een concurrerend en duurzame staalbedrijf moeten worden.  

  

HIsarna is belangrijk voor Tata en op termijn zal in IJmuiden een scale-up HIsarna plant gebouwd 
worden.  

Hij blikt ook even terug op de mislukte fusie met ThyssenKrupp. 

Minister 

Toekomst ziet er moeilijk uit maar Nederland heeft een toekomst visie op de industrie. Deze sluit 
aan op wat Tata in Europa wil. Nederland is een uniek land met een goede infrastructuur, ook om 
te verduurzamen. 

De wensen van Nederland en die van Tata passen goed bij elkaar. 

Voorstel om samen als publiek en private partij aan tafel te zitten. 

Narendran: Blij om dat te doen 

Opdracht 

Daartoe en klein team opzetten van overheid en Tata. Doel is om een breder strategie uit te 
werken met de uitdagingen die van belang zijn en de oplossingen die nodig zijn. 

Op operationeel niveau is Henrik Adam de verantwoordelijke en bij de overheid is dat  
 Later in het proces zullen MEZK en Narendran elkaar dan weer spreken. 

Voor EZK is de opdracht om een team op te zetten met mensen van PVI, NFIA en RVO? Het 
resultaat/product dat opgeleverd moet worden is een soort van bid boek op de inhoud.  
komt met een voorstel over teamsamenstelling overheid.    
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1

Van:
Verzonden: zaterdag 20 juni 2020 08:30
Aan: )
Onderwerp: 'De positie van Henrar was bij Tata Steel onhoudbaar geworden ' | Artikel gedeeld via FD.nl

Ik las dit artikel via https://fd.nl en wil het graag met u delen:  
https://fd.nl/weekend/1347836/de-positie-van-henrar-was-bij-tata-steel-onhoudbaar-
geworden?utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=SHR_ARTT_20200620&utm_content=weekend 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Maak van Tata Steel 
IJmuiden weer Hoogovens 
Roel Berghuis is FNV-bestuurder, Wout Buitelaar is 
emeritus hoogleraar, Piet Joustra is oud-directeur 
Hoogovens en Rob van Tulder is hoogleraar 
De Nederlandse en Britse besturen van Tata Steel Europe spreken al enige tijd over een 
zelfstandige toekomst. Twee recente ontwikkelingen vormen hierbij een nieuw 
gespreksonderwerp: het terugtreden van de IJmuidense directievoorzitter Theo Henrar en de 
aanvraag, door de Britse tak, van overheidssubsidie als een soort voorbode van 
verzelfstandiging. Deze ontwikkelingen zetten Tata Steel IJmuiden onder grote spanning, wat 
we terugzien in de protesten van werknemers. 

Henrar stond voor IJmuiden en achter zijn personeel. Hij wilde zeggenschap over de eigen cashflow 
en over investeringen in bijvoorbeeld schonere productie. Niet toevallig dat minister Eric Wiebes 
van Economische Zaken het vertrek van Henrar ‘heel vervelend’ en ‘nadelig voor Nederland’ 
noemde. 

Wij denken dat dit een understatement is. Niet alleen vanwege behoud van de maakindustrie, 
maar ook vanwege onze Nederlandse economie. 

Een zelfstandig Hoogovens zou die uitdaging makkelijker aankunnen dan als dochteronderneming 
van een multinational die de Nederlandse dochter tot speelbal van korte termijnoverwegingen 
maakt. 

Oud-directeur Henrar stelde eerder: ‘we moeten de industrie hier houden en vergroenen’ door ‘de 
afvang van CO2 uit onze processen, plus een fabriek om van de resterende koolmonoxide 
grondstoffen te maken voor de chemie.... als circulair knooppunt van productie.’ Ook voormalig 
president-commissaris van Tata Steel IJmuiden, Jacques Schraven, adviseert: ‘het beste voor 
IJmuiden zou zijn als ze weer op eigen benen kwamen te staan.’ 

De 9000 werknemers en hun vakbonden maken zich zorgen, maar zijn ook toekomstgericht en 
willen van ‘IJmuiden’ een innovatieve, duurzame en sociale onderneming maken. Dat betekent 
duurzame en CO2-neutrale productie van staal door middel van groene waterstof en samenwerking 
met start-ups in de maakindustrie. Om dit te bereiken moet de corporate governance drastisch 
wijzigen van een eenzijdige shareholdersbenadering naar een stakeholdersoriëntatie. Vooral als het 
gaat om investeringen, fusies en samenwerkingsverbanden. 

Hoogovens nieuwe stijl moet zich uit de Tata Group verzelfstandigen. Alleen zo bereikt IJmuiden 
een ‘industriële renaissance’. 

Roel Berghuis is FNV-bestuurder Metaal Tata Steel, Wout Buitelaar is emeritus 
hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Piet Joustra is oud-directeur Hoogovens en Rob 
van Tulder is hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Learn more 
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Feitenrelaas Tata Steel 

 Al langer duidelijk dat de Europese staalsector in zwaar weer verkeert. Tata Steel Europe – met
vestigingen in voornamelijk het VK en Nederland – is al een aantal jaren verlieslatend. Het
komt daarom niet als een verassing dat er maatregelen genomen moeten worden om het
bedrijf ook op de langere termijn toekomstperspectief te geven.

 Dit is afgelopen weekend (zaterdag 17 november) door de CEO van TSE, Henrik Adam, in een
interview met het Financieel Dagblad, wel heel pregnant duidelijk gemaakt. Dat zal uiteraard
ook Tata Steel in Nederland stevig raken.

 De heer Adam schetst in de media een mix van verschillende soorten maatregelen in het
productieproces, grondstoffeninkoop en verkoop, maar ook de verlaging van de arbeidskosten
met 170 miljoen euro. Dat laatste treft ook het personeel.

 Tata Steel heeft inmiddels aangegeven dat tot 3000 arbeidsplaatsen in Europa kunnen
verdwijnen. Er is nog weinig informatie over wat de verdere gevolgen zullen zijn voor het
bedrijf en haar omgeving. De Nederlandse directie en de ondernemingsraad zijn ook nog niet
op de hoogte van verdere details en onderbouwing.

 Hoe de bezuinigingen in IJmuiden, met 9000 arbeidsplaatsen verreweg de grootste vestiging in
Nederland, uit gaan zien, en welke gevolgen dat heeft voor de productie, is ook nog
onduidelijk. De onzekerheid van al die mensen die daar werken is natuurlijk zeer
onaangenaam.

 Er is intensief contact tussen Tata Steel Nederland en EZK over de ontwikkelingen bij Tata
Steel op alle relevante niveau’s (SG, DG, Directie TOP). MEZK heeft zelf dinsdagochtend 19-11
gesproken met Theo Henrar (CEO van Tata Steel). Afgesproken dat directie van TSN, gesteund
door de eigen RvC van TSN nu eerst aan zet is. Alle hulp en medewerking van EZK en het
Kabinet toegezegd, waar nodig toegezegd en bereidheid om in actie te komen richting Tata
Steel Europe of Tata India. Henrar heeft dit voorlopig afgehouden en afgesproken evt verdere
acties eerst met hem af te stemmen, gezien de zorgvuldigheid en gevoeligheden in het proces.
SG heeft 21-11 gesproken met Henrar.

 Op donderdag 21 november heeft de directie van Tata Steel Nederland, o.l.v. CEO Theo
Henrar, zijn medewerkers dit ook medegedeeld door middel van een interne notitie.

 Daarin staat dat het voorstel voor een Europees Transformatieplan ter informatie met de
directie van Tata Steel Nederland (o.l.v. Theo Henrar) is gedeeld. De directie van Tata Steel
Nederland stelt vast dat er geen inhoudelijke plannen zijn ontwikkeld voor de Nederlandse
activiteiten. Het is dan ook niet duidelijk wat de impact is van het voorstel voor het Europese
Transformatieplan voor de Nederlandse activiteiten.

 Verder deelt Theo Henrar aan de medewerkers mede dat Tata Steel Europe een
parapluovereenkomst met de Europese Ondernemingsraad wil overeenkomen. Een
overeenkomst op hoofdlijnen over de richting van het transformatieprogramma, waarbij nog
niet duidelijk is waar en hoeveel er gekrompen zal worden. Op 27 november 2019 is een
bijeenkomst gepland van de leiding van Tata Steel Europa, o.l.v. Henrik Adam, en de Europese
Ondernemingsraad en daarin zal het Europese Transformatieplan worden gedeeld. Zodra er
meer duidelijkheid is over de plannen zullen de werknemers geïnformeerd worden.

 De directie van Tata Steel Nederland is ervan doordrongen dat – gezien onder andere de
marktomstandigheden  - een transformatieprogramma noodzakelijk is bij Tata Steel in Europa.
Ook in Nederland is om die reden door de directie al een verbeterprogramma ingezet. Maar
tegelijkertijd is de directie TSN zeer bezorgd over de harde en ongebalanceerde kritiek, die
vooral op de Nederlandse vestiging wordt geuit, en de ronduit confronterende en vijandige toon
van het interview. Temeer daar de door het FD geplaatste grafiek laat zien dat juist IJmuiden
consequent het beste resultaat binnen Tata Steel Europe laat zien.

Directie TOP/21-11-19 
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Tata Steel expectations

Interest of Tata Steel is to be able to run a profitable steel business in IJmuiden. TS 
needs to understand the NL/EU policy frameworks around CO2 regulations, 
measures & impact. That will enable TS to commit to long-term investments 
required. It needs the government to include Tata Steel interests in a balanced way 
into policy & measures, especially also towards Europe. This in order to avoid 
surprises & mitigate business risk. Specifically TS requires support in the following 
areas:

1. Support in financing key transitions beyond regular investment levels

2. Have subsidy schemes to support innovation & transition,

3. Access to & availability of utility infrastructure

4. Support in obtaining required permits

5. Guarantee level playing field (within EU, vs. rest of world)

Short-term liquidity support is not part of this engagement (e.g. Corona)

Ingoing expectations for Dutch Government & Tata Steel engagement – July 20th 2020

Mutual transparency upfront on expectations, should provide trust, 
understanding and foundation for the project team to work on assignment

Strictly confidential** 1

Dutch Government expectations

› Good understanding of the Tata Steel strategy, business, performance &
challenges. Government needs to understand the long-term competitiveness
of TSN and therefore needs to get insight into strategy and plan for
differentiators:

1. Strategic roadmap for higher margin business

2. TS Transformation program

3. Low carbon roadmap

4. Digital & R&D roadmap

5. TSE/TSL Synergies

› Understanding the risk of environmental issues and (mis)perception on the
license-to-operate Ijmuiden

› Safeguarding role of government. EZK wants TS to understand what
government can and cannot do

› Meet the climate targets

› Have TSL feel welcome in the Dutch landscape. For example how could
government help improve public perceptions around TS, in balanced way
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Objective definition

Based on leadership connection, TSE/TSN and ministry EA&CP project team 
will work together on a future perspective for the IJmuiden site

Strictly confidential** 2

The project team has obtained the following steer: 

›

 

› Explore and develop options to strengthen the position of
IJmuiden as sustainable en competitive steel company of
significant size (mail exchange MEZK/CEO)

› Kickoff (June 23rd)

› Explore common interest & define joint mission

› “TSL not feeling welcome in Dutch landscape”

› MEZK/DG: active dialogue to find the synergies in our visions,
whereby the ‘industriebrief’ is our compass. Scope is not
limited to sustainability

Our understanding of the objective:

“Restore IJmuiden’s position as the most competitive steel 
plant in Europe, while meeting climate neutrality targets, by 
defining an investment case, that will gain the trust of TSL and 
Dutch government to provide the conditions for execution of the 
investment case”

10.1.c



OBJECTIVE 2020-2030: Restore IJmuiden’s position as the most competitive steel plant in Europe, while meeting climate neutrality targets, by defining an 

investment case, that will gain the trust of TSL and Dutch government to provide the conditions for execution of the investment case

GOALS STRATEGIES
MEASURES

METRIC ACTION PLAN (until mid September)

Most competitive

•

Climate neutrality

• CO2 reduction with 30% in

2030 vs. 2015 BM, i.e. about

4Mton CO2 per year process

related emissions (in line with

Dutch Climate Agreement)

• 2030 plans in line with aim of

CO2 neutral steel production in

2050

Trust to invest

• Handshake MEZK & TSL CEO

on the intent to move forward

with the investment case

1. Improve the competitive
position of TSN vs.
European competitors by
updating and executing
the TSN strategy.

• Performance (gap) analysis finalized on financials, 
investments, climate, innovation (R&D, digital) & group
synergies compared to key steel plants in Europe for
period 2000-2020 and forecast outlook 2020-2030.

• Updated draft strategic plan (including transformation  
 with potential contribution government

• Provide business context Tata Steel: Steel market EU/global, Challenges &
opportunities, Group Tata Steel vision & strategy, organizational design

• Make As-is description TSN, a.o. business segments, STAR & transformation
programs

• Provide one-pager investment plan 2000-2030 of key CAPEX elements
• Set KPI model & provide performance assessment on all dimensions
• Define TSN Asks: conditions, dependencies & expected role government
• Assess contribution and role of the government in the TSN transformation plan 
• Define action plan to support strategic plan (managed by account managers)

2. Become more
competitive & profitable
by strengthening
production efficiency and
innovation and harvesting
results (e.g. digital and
R&D)

• Updated innovation plan with potential contribution 
government

•

• Explain innovation strategy and plan, at least technology strategy and digital
roadmap

• Provide performance statistics for innovation, R&D & digital
• Define TSN Ask: conditions, dependencies & expected role government
• Define action plan to support innovation strategy and plan (managed by

account managers)

OGSM – Objective-Goals-Strategies-Measures for joint engagement (1#2) – July 22nd 2020

A jointly defined objective translated via OGSM into measurable action plan, 
provides effective strategy and plan for the engagement

Strictly confidential** 3

NOTE: FY = Tata fiscal year, e.g. FY2023 runs from April 1st 2022 until April 1st 2023
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OGSM – Objective-Goals-Strategies-Measures for joint engagement (1#2) – July 22nd 2020

A jointly defined objective translated via OGSM into measurable action plan, 
provides effective strategy and plan for the engagement

Strictly confidential** 4

OBJECTIVE 2020-2030: Restore IJmuiden’s position as the most competitive steel plant in Europe, while meeting climate neutrality targets, by defining an 

investment case, that will gain the trust of TSL and Dutch government to provide the conditions for execution of the investment case

GOALS STRATEGIES
MEASURES

METRIC ACTION PLAN (until mid September)

See previous
slide

3. Raise profitability by
increasing the TSN synergies
within TSE and with TSL

•

• Assessment of group synergies for sustainability &
decarbonisation projects, TBEM (Tata Business Excellence
Models), Capex projects – design and execution, Purchasing raw 
materials/ Capex, R&D, Maintenance (AMDC), Supply chain
flexibility → one face to the market, HSSE

• Quantify group synergies benefits TSN since 2007 per year, including estimate of synergies 
after transformation plan

•

• Analyse the HIsarna case to get balanced view
• Assess the fit of the investment case with NZKG cluster plan

4. Transform towards a climate
neutral steel plant by
strengthening the
implementation of the carbon
emission reduction roadmap

• Updated carbon reduction roadmap, including an agreement  on
how to execute roadmap until 2030 with role division TSN and 
government, conditions & action plan

• FID obtained for key items in the roadmap: a.o. ATHOS, Everest, 
HIsarna, Hermes, infrastructure

• Joint EU roadmap defined

• Provide carbon reduction roadmap 2030-2050, with milestones, realisation dates, 
dependencies per year. Including preferably also overall plan-on-a-page

• Define TSN Ask: conditions, dependencies & expected/potential role government
• Jointly determine option solutions to strengthen carbon reduction roadmap, typically for

financing, subsidy (SDE++!), infrastructure. Investigate potential to accelerate and scale up.
• Define joint EU approach (IPCEI, Innovation Fund, Horizon Europe)
• Define action plan to execute roadmap, to be managed by account managers
• Mutually agreed permitting strategy (RCR)

5. Gain trust with TS and local &
national government by
having a joint TSN investment
case & engagement and
communication plan,
including TSN’s contribution
to Dutch society

• Environmental policies and taxation explained and changes
actively and continuously managed

• Government ensures coordination for availability of critical
infrastructures

• Joint engagement plan for balanced perceptions and achieve
higher trust levels

• Investment case defined

• Describe European & national policies with relevance and impact for TSN
• Quantify contribution TSN to Dutch society
• Draft TSN environmental roadmap & carry out risk assessment
• Draft stakeholder analysis & create joint engagement strategy and plan. Account managers

to manage going forward
• Provide role description government: what government can & cannot do
• Define investment case by summarizing TSN viability, government contribution TSN overall

plan & joint engagement plan

10.1.c
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1

Van:
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 15:22
Aan:
Onderwerp: FW: Press Release Tata Steel india
Bijlagen: Press Release 2QFY21.docx

Dat is wel belangrijk nieuws! 
Wat vinden we daarvan? 
- Los van Vk is natuurlijk prima
- SSAB is wel veel kleiner dan IJmuiden toch? Geode partner?

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 15:14 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
@minezk.nl> 

Onderwerp: Press Release Tata Steel india 

Dame en heren, 

Bij deze stuur ik u het persbericht, dat zojuist door Tata Steel India is uitgestuurd. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0)  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
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2

www.tatasteeleurope.com 
 
 
 
Follow us: 

 
 
 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 
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SSAB op overnametoer 

Opvallende stap 

Voor SSAB zou de overname van de Nederlandse fabriek (circa 9.000 werknemers) een opvallende 
stap zijn. Het bedrijf nam in 2015 wel een Fins staalbedrijf over, maar het heeft sinds de oprichting 
door de Zweedse staat in 1978 nooit veel werk gemaakt van uitbreiding in Europa  

SSAB focuste op de eigen regio, waar het inmiddels geldt als een halve monopolist. Er zijn weinig 
andere fabrikanten in Scandinavië, en staal uit de rest van het continent moet nogal een weg 
afleggen om in dit gebied te komen. Het is dus al gauw niet competitief. De Zweedse 
maakindustrie – Scania, Volvo – koopt graag bij SSAB.  

SSAB is nu ook duidelijk op overnametoer. Niet alleen omdat de staalmarkt er de afgelopen jaren 
een stuk slechter voor is komen te staan, mede door een instroom van goedkoop Chinees staal. 
SSAB ziet ook een kans: Het bedrijf zou voor verdere groei nu toch buiten Scandinavië gaan kijken. 
En IJmuiden staat bekend als een goede staalfabriek, die tot de coronacrisis winstgevend was – 
geen vanzelfsprekendheid in Europa. Met de locatie zou SSAB in één klap een aantal grote 
automakers aan zich binden. Dat wil het beursgenoteerde bedrijf al langer: het levert direct grote 
omzetstromen op. 

Pellets maken op waterstof 

Volgens , die tot een paar jaar geleden leiding gaf aan een voormalig onderdeel 
van Tata dat hoogovens bouwt, kan ook meespelen dat IJmuiden een eigen zogenoemde 
pelletfabriek heeft. Die maakt de ijzerertsballetjes die de hoogovens ingaan voor de staalproductie. 
Dat is zeldzaam voor een staalfabriek, maar SSAB houdt zich samen met een toeleverancier ook 
bezig met het op waterstof produceren van pellets. „Dat zou wellicht een interessante innovatie 
kunnen zijn om in IJmuiden toe te passen.” 
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Woordvoeringslijn Tata 

 De MP en minister Wiebes zijn vandaag persoonlijk geïnformeerd door de  Chairman van
Tata Sons  over het feit dat er onderhandelingen gaande zijn tussen Tata en het Zweedse
staal bedrijf SSAB over de mogelijk overname door SSAB van Tata Steel Nederland.

 We kijken met belangstelling naar de ontwikkelingen en volgen deze nauwkeurig. We zijn
in nauw contact met Tata.

 De combinatie van Tata Steel Nederland en het vergelijkbare SSAB lijkt aantrekkelijk. De
bedrijven zijn complementair en beide hebben grote ambities op verduurzaming.

 Verder is ook besloten om per direct te starten met al vast ontvlechten van Tata Steel
Europe in een Tata Steel UK en Tata Steel Nederland, ongeacht de uitkomst van de
onderhandelingen met SSAB.

De partijen hebben complementaire product portfolio’s en geografisch verspreide markten en 
verwachten daarom geen grote bezwaren van de Europese Mededingingsautoriteiten tegen deze 
overname 
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

TER ADVISERING

Aan de Minister

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur

nezk.nl

O"

O"

O"

W"

ooi

nota Gesprekken met Tata Steel

Parafenroute
DG B&I

r
(Leest parallel)

TOP, Directeur BBR

vragen, eventuele zorgen en wensen er bij EZK leven.

Advies
Mede gezien het korte termijn waarop dit gesprek zal plaatsvinden, waarschijnlijk 
dinsdag 17 november, wordt u geadviseerd niet op dit aanbod in te gaan. DGBI 

 en directeur TOP  zullen dit gesprek met de heren 
Blauwhoff en van den Berg voeren.

Kernpunten
• In het gesprek zal worden toegelicht waar we als EZK staan. EZK zal

natuurlijk graag met Tata Steel Nederland verder werken aan de 
verduurzamingsopgave en versterking van de positie van IJmuiden, maar 
Tata is eerst aan zet om het perspectief van de nieuwe realiteit te 
schetsen.

• Een gesprek tussen u en de heer Narendran van Tata Steel Limited wordt
gepland voor het einde van het jaar. Hierover wordt u separaat
geïnformeerd.

Datum
16 november 2020
Kenmerk
DGBI / 20285120

Bhm; 20285455

Kopie aan

Bijlage(n)

Aanleiding
Aanstaande donderdag, 19 november, hebben de RvC-leden van Tata Steel 
Nederland (TSN) een eerste gesprek over het project SSAB met de heren 
Narendran en Chatterjee van Tata Steel Ltd. De RvC gaat dit gesprek benutten om 
naast de mogelijke samenwerking met SSAB ook de status van het gezamenlijke 

^EZK/Tata project te bespreken. Peter Blauwhoff, de v^rzitter van de Rv^varT" 
^N, heeft aângegèvêîT graag samen met Hans van den Berg, directievoorzitter 
TSN, voorafgaand een gesprek met EZK ( ) te 
willen hebben en indien magelijk zelfs met u erbij. Zij willen bespreken welke

Wii) iX
AIo)MJT7^
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Deelnemers: Peter Blauwhoff, Hans van den Berg en  

Gesprek tussen TSN en leiding TSL dat op donderdag 19 november zal plaatsvinden zal gaan over 
2 onderwerpen. 

1) Ontvlechting TSE in TS UK en TSN. Ongeacht wel of geen verkoop van TSN aan Nederland.
Moet eind Q1, 2021 afgerond zijn.

2) Verkoop van TSN aan SSAB

Wat is wijsheid t.a.v. gezamenlijk EZK/Tata project? 

: Doel blijft hetzelfde: Duurzame plant in IJmuiden 

Goed nieuws dat TSE wordt gesplitst in TSN en TS UK 

Ook positief dat SSAB TSN wil kopen want SSAB is ook op duurzaamheid gericht. 

Hisarna: scale up fabriek in India en full scale in NL: Hoe zal dat gaan? 

Als verkoop TSN aan SSAB niet doorgaat dan ook dialoog met India nodig: o.a. over de 
boedelscheiding. 

Peter Blauwhoff: Project EZK/Tata blijft belangrijk vanwege de toekomst van het Staalbedrijf in 
IJmuiden en ook breder voor de BV NL. 

Gesprek van donderdag met India (met Narendran, Chatterjee en Adam) zal met name 
gaan over de boedelscheiding van TSE. Eind maart 2021, als ontvlechting afgerond zal zijn wordt 
de rol van TSE in het EZK/Tata project natuurlijk minder. TSN zal veel meer in de lead zijn. Inzet 
is ook om te achterhalen hoe India het EZK/Tata project zal positioneren 

Eind 2020 moet due dilligence afgerond zijn en begin 2012 zal naar verwachting een bod 
door SSAB gedaan worden.  

Hans van den Berg: Resultaten van het EZK/Tata project zijn zeer belangrijk, een soort 
van asset van TSN. Zal op een gegeven moment ook met de overname partij besproken worden. 

Conclusie: doorgaan met project. 

Peter: voorziet geen problemen met Hisarna in IJmuiden.  
 Breder gesprek met Tata blijft nodig om de bruidsschat zo goed mogelijk te regelen.  

TSE zal wel als een soort holding blijven bestaan maar het gezamenlijke zal wel worden 
geminimaliseerd.  

Er komt nog een overzicht van wat bij TSN en wat bij TS UK zal behoren. Bijna alles op het 
Europese vaste land zal naar TSN overgaan (o.a. Duitsland, Frankrijk en België). 

Vraag Tata: Wanneer outreach van EZK richting SSAB? 

Focco: 17 december gesprek MEZK met Narendran gaat gewoon door. Daarna outreach naar SSAB, 
ergens in Q1 van 2021. 

Blauwhoff: Misschien i.h.k.v. due dilligence dat SSAB ook met EZK wil spreken. Hoopt op 
medewerking van EZK hierin. 

David: Gevolgen voor banen in IJmuiden? R&D? 

Hans: De nadruk in de nieuwe combinatie zal met name gericht zijn op innovatie en 
verduurzaming—R&D blijft dus belangrijk. Overigens is het ook zo dat de meeste mensen van R&D 
al in NL werken en wonen. Configuratie in IJmuiden blijft in stand dus weinig effect op de 
werknemers in de fabriek. In de staffuncties zal wel wat worden afgebouwd. 
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TSN moet vooral scherp blijven op het onderwerp: geïntegreerde waarde keten—is van 
levensbelang voor TSN 

Transformatieproces die ingezet is gaat gewoon door. Geen gedwongen ontslagen, 
afslanken door natuurlijk verloop. 

Vervolg: 

Afspraak: vooral in contact blijven met elkaar om de klokken gelijk te stellen. 

TSN heeft beste overzicht op de ontwikkelingen en zal een aantal dat voorstellen. 



List of Dutch subsidy schemes applicable for climate neutrality

There is a wide variety of subsidies and incentives to achieve climate targets. 
On top of that COVID-19 recovery funds are made dependent on greening

Strictly confidential** 1

Name description sco
pe

period budget criteria TRL

WBSO discount on the payroll tax and national 
insurance contributions on R&D costs

NL 2020-undefined € 1.281 million Development projects & Technical-scientific 
research

4-6

Innovation box tax scheme to encourage entrepreneurs 
to innovate

NL 2020- undefined € 1561 million. R&D activities (WBSO ) 4-6

PPS (TKI) 
toeslag

R&D contribution for public private 
partnerships

NL 31-10-20202 € 0.30 to PPP allowance per 
R&D euro spend

Cooperation project with significant size and 
private contributions

4-6

Go and GO- C State guarantees on bank loans NL 2021-2030 € 10 billion ( GO en GO-C 
together).

Loans of max € 150 million up til max € 135 
million are guaranteed.

n/a

HER + Incentive renewable energy transition NL 2020-2021 € 30 million Relation with SDE++ 6-8  but also
4-5 are
considered

Mooi Subsidy for energy and climate 
innovations

NL 2020 €65 million Partnership of 3 parties, integral approach, 
innovation plan (smart)

7-8

VKI Accelerate investments in CO2-reducing 
measures in industry

NL Sept 1st 2020- Dec 
14, 2021

€ 28 million Individual company executing a project art own 
risk, CO2 reduction, realization before 2024

7-8

SDE ++ energy transition and the climate 
objectives

NL November 24 - 17 
December 2020

€5 billion (550 million for 
industry)

CO2 reduction, permits in place, feasibility 
study

7-9

EIA Tax deduction on investments in 
environmentally friendly business assets

NL 2020- undefined €147 million asset should be on the energy list 7-9

MIA/Vamil discount on investments in 
environmentally friendly business assets.

NL 2020-undifined MIA is € 124 million 
Vamil € 25 million 

Assest should be on the environmental list 7-9

DEI+ Stimulate pilot or demo projects on low-
carb technology

NL 2020 € 86 million Pilot or demo project, innovative, projects 
above € 3 million have a duration of 4 years

7-8
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Arcelor 
Mittal

Expected cost, EURbnGovernment support requested

1.IG Metal : ThyssenKrupp, Salzgitter, Saarstahl, ArcelorMittal Hamburg
2.Excluding clean energy infrastructure cost, which could add from EUR 55-465 billion (CCS infrastructure, green hydrogen infrastructure)

Press search, company climate reports

45-652

~30total 

~10spent by 2030

German 
steel 
industry1

SSAB

Timeline

2020-2050

2020-2050

2020-2045 (not available)

Investment support (~25-35% of investment needs)

Level playing field
Carbon border tax
Offsetting of carbon related cost in electricity 
price

Incentivising deployment of low carbon steel

Preservation of free allocation of ETS in phase 4

Infrastructure for clean energy

Access to low cost energy 

Sustainable finance for low emission steel making

Carbon border adjustment

Affordable clean energy

Accelerate transition to a circular economy

Funding from capex through state owned companies (e.g., Vattenfall)

Access to low cost renewable energy 

Security of DR grade pellets at acceptable premiums

Extracted from the German 
HandlungskonzeptTo be 
presented to the EU competition 
council as the blueprint for an 
EU steel action concept by Mr. 
Altmaier (German Minister for 
Economic Affairs and Energy) on 
18thSeptember

Source: 8thSeptember 
announcement by representative 
of WirtschaftsvereinigungStahl at 
Public Affairs meeting of Eurofer

The European steel industry is requesting governments to support 
decarbonisation transition

5

10

Hydrogen

Country
Announced government 
supportSource of funds

Year 
announcedDetails

2021-30Federal government 
budget

Jun 2020Split across pipeline, refill 
infrastructure, vehicles

EUR 9 bn3fund to scale up 
hydrogen infrastructure  

EUR 7 bn4fund to scale up 
hydrogen infrastructure across 
10 years 

2021-30Partly funded by EU 
recovery fund

Sep 2020Part of larger COVIDrecovery 
plan, focus on ecological 
transition

CCS2021-24Government budget Jul 2020Funding for first CCS 
operations at industrial scale

EUR 2.1 bn funding to scale up 
CCS in 2 projects (~80% of 
total cost) 

GBP 0.8 bn funding to 
establish two or more carbon 
capture clusters

2025-30Government budget Mar 2020Focus on specific clusters to 
establish technology in the UK  

Timeline

Specific to steel industry, with 
investment in plants

EUR 7.5-10.5 bn2investment 
in decarbonising steel industry 

2021-50Unclear, needs EU 
approval

Not yet 
confirmed1

1.Announced that they are planning to seek EU approval to support the steel industry in its efforts to become carbon neutral not yet confirmed
2.Support payments expected to cover 25-35% of total investment, estimated at 30bn for German steel industry
3.bn for projects in Germany + 2 bn for international collaboration in hydrogen
4.Part of EUR 100 bn COVID recovery plan, of which EUR 30 bn will be going towards investment in green transition and climate related investments. Of which EUR 9bn will be on decarbonising the steel industry

Germany

France

Norway

United Kingdom

Press releases

5European governments are investing in hydrogen and CCS infrastructure 
to support decarbonisation of their carbon-intensive industries
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 09:23
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: PERSBERICHT: Tata Steel Nederland kondigt 300 miljoen extra investering aan voor verdere reductie overlast 

Beste allemaal, 

Dit persbericht is zojuist uitgegaan. Gisteren gefinaliseerd. De provincie is vooraf op de hoogte gesteld. 

Tata Steel Nederland kondigt 300 miljoen extra investering aan voor verdere reductie overlast 

 Maatregelenpakket geeft drastische vermindering uitstoot en overlast stof en geur
 Roadmap+ realiseert ambities provincie en IJmondgemeenten uit Programma Tata Steel
 DeNOx-investering Pelletfabriek vermindert impact op milieu
 Maatregelen op Kooks- en Gasfabriek 2 voor reductie geur

IJmuiden, 8 december 2020 – Tata Steel Nederland (TSN) kondigt nieuwe acties aan die de impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit 
maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van 300 miljoen euro op het terrein in IJmuiden. Met de projecten wordt 
onmiddellijk gestart, in overleg met de provincie. 

Het pakket Roadmap+ bestaat uit enkele heel nieuwe maatregelen en versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030, die vorig jaar werd gelanceerd. 
Vandaag presenteert TSN ook een rapportage over de voortgang van de Roadmap. 

Met Roadmap+ komt Tata Steel tegemoet aan de wensen van de provincie die door gedeputeerde Jeroen Olthof zijn opgenomen in het Programma Tata Steel, 
dat vorige maand werd gepresenteerd. Tata Steel intensiveert met Roadmap+ haar inspanningen om de overlast voor de omgeving te verminderen. Ook bestaat 
Roadmap+ uit acties die verder gaan dan de wet vraagt.  

Belangrijke pijler onder Roadmap+ is de realisatie van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot drastisch zal verminderen en enorme 
milieuvoordelen worden behaald. TSN overlegt met de provincie over de aanpak, zodat alle voordelen van minder stikstof-uitstoot binnen en buiten het terrein 
van de fabriek in IJmuiden, zelfs voor andere delen van Nederland, optimaal worden benut. Naast het verminderen van stikstof (NOx) wordt ook de uitstoot 
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van fijnstof en zware metalen (als onderdeel van de Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) sterk gereduceerd. Met dit project is een investering van 150 miljoen 
euro gemoeid.  
   
Een ander groot project betreft verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiële nieuwe 
afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Ook dit project gaat onmiddellijk van start en vraagt tot 50 miljoen euro 
investering. TSN wil met deze tussentijdse maatregel tot snellere vermindering van overlast door KGF2 komen.  
   
Hans van den Berg, Bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland: “Het Programma Tata Steel van gedeputeerde Jeroen Olthof heeft een hoge ambitie in het 
verminderen van emissies en overlast. Tata Steel heeft dezelfde ambitie en die willen we met deze Roadmap+ ook daadwerkelijk realiseren. Wij hebben de 
afgelopen periode natuurlijk niet stilgezeten en daarom kunnen wij met de invoering van deze maatregelen zelfs nog meer aanpakken. Uiteraard gaan we dit in 
goed overleg met de provincie en de gemeenten doen. We zijn er van overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap voorwaarts zetten met een significante 
vermindering van uitstoot en overlast als resultaat.”  
   
Henrik Adam, Chief Executive Officer van Tata Steel Europe: “Tata Steel is zich altijd zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving en heeft 
die altijd uiterst serieus genomen. Dat heeft zich vorig jaar al vertaald in Roadmap 2030 met 25 projecten. Op basis van de laatste inzichten is een nieuwe set 
van tastbare investeringen geïdentificeerd, die helemaal aansluiten bij het Programma Tata Steel. Tata Steel onderstreept met Roadmap+ opnieuw haar 
commitment om de impact van stof en geur te verminderen.”  
   
TSN is onlangs ook gestart met een interne campagne voor de verdere bewustwording van de noodzaak tot vermindering van overlast. Met de campagne 
worden medewerkers gewezen op die noodzaak en ook opgeroepen om overlastbronnen te signaleren, direct te melden en bij incidenten onmiddellijk te 
stoppen.  
   
De investeringen die tot Roadmap+ behoren bestaan uit de volgende projecten (met extra bovenwettelijke maatregelen):  

 Stofreductie bij verwerking converterslak. Vermindering van stofuitstoot en ook fijnstof.  
 Reinigingsinstallatie en DeNOx installatie in de Pelletfabriek. Vermindering zware metalen en PAK (ZZS) en stikstofoxides.  
 Maatregelen geuroverlast Kook- en Gasfabriek2 (KGF2). De acties verminderen uitstoot ZZS (PAK) en daarmee ook geuroverlast.  
 Project droogstanden staalfabriek (OSF2), inclusief bouw nieuwe installatie. Vermindering geur.  
 Tertiaire afzuiging staalfabriek (OSF2), die voorkomt dat stof via dak in buitenlucht komt. Vermindert de uitstoot van fijnstof.  
 Verhoging van de afzuigcapaciteit ovenhuis Hoogoven 6. Vermindert de uitstoot via het dak.  
 Aanpak stofverwaaiing grondstoflogistiek, waardoor veel minder stof van lopende banden en overstorten kunnen wegwaaien.  

   
  
********************************************************************** 
This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of 
its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 
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For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit 
https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities 
********************************************************************** 
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

TER ADVISERING 

Dep. VERTROUWELIJ

Aan de Minister

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur

@minezk.nl

nota Vervolgnota opleggen wettelijke verplichting aan 
Tata Steel IJmuiden om stikstof uitstoot drastisch te 
verminderen.

Datum
8 december 2020
Kenmerk
DGBI / 20307058

Bhm: 20309489

Kopie aan

Parafen route
DG B&l TOP. Directeur BBR
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Aanleiding
Met deze vervolgnota wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen n.a.v. het 
voorgenomen besluit van de provincie Noord-Holland (PNH) om Tata Steel 
IJmuiden een bovenwettelijke maatregel op te leggen om de stikstofuitstoot 
(NOx) uit de pellet fabriek drastisch te verminderen door middel van de bouw van 
een DeNOx installatie. Tevens is vanuit de Provincie Noord-Holland een verzoek^ 
binnengekomen voor een besfuuriijK overleg nog voor het kerstreces tussen^ 
'gedeputeerde de iTeeTölthöfT^’e St¥s lêriW êTTu over Tata STeel IJmuiden.

Advies
• U kunt kennis nemen van de nota.
• U kunt bijgevoegde brief aan de gedeputeerde Olthof van PNH

ondertekenen en ermee instemmen om begin 2021 een videogesprek te
houden met hem en Stas lenW.

Kernpunten
• Op 8 december jl. heeft Tata Steel Nederland (TSN) via een persbericht

een maatregelenpakket aangekondigd waarmee een drastische 
vermindering van stikstofuitstoot (NOx) en overlast van stof en geur zal 
worden gerealiseerd. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt 
300 mln. euro.

• De DeNOx installatie (150 mln. euro) zorgt naast het verminderen van
stikstofuitstoot (NOx) ook voor een aanzienlijke reductie in uitstoot van
fijnstof en zware metalen (als onderdeel van de Zeer Zorgwekkende
Stoffen, ZZS).

• Een ander groot project betreft verbeteringen aan de Kooks- en
Gasfabriek 2 (KGF2) waarmee een verdere vermindering van geur en
uitstoot van stoffen vanuit het complex in IJmuiden gerealiseerd zal
worden. Ook dit project gaat onmiddellijk van start en vraagt tot
50 miljoen euro investering. TSN wil met deze tussentijdse maatregel tot
snellere vermindering van overlast door KGF2 komen.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3

343

10.2e
10.2e

10.2e10.2e

10.2e 10.2e 10.2e



ca;»
I I

I I

r-ao
CXD
NJro
GXD

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

Naar aanleiding van het bericht van de PNH dat zij voornemens is om 
Tata Steel wettelijk te verplichten om de stikstof uitstoot (NOx) uit de 
pellet fabriek drastisch te verminderen door middel van de bouw van een 
DeNOx installatie heeft Directeur Top, , conform afspraak, 
contact opgenomen met PNH. Aangegeven is dat EZK (onaangenaam) 
verrast is*^or de aankondiging vandeverscherpte maatregelen bij 
Tata Steel Nederland, terwijl twee weken geleden nog uitgebreid met de 
provincie en gemeentes heeft gesproken over gezamenlijk optreden op 
het Tata-dossier.
PNH heeft daar begrip voor en wil nog steeds samen optrekken. Het 
'nieuwe is wel dat de rechter recenteTijl? de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) in het gelijk heeft gesteld in een proces tegen de PNH met 
als gevolg dat PNH wel degelijk extra maatregelen tegen Tata Steel 
Nederland kan nemen en dat die dan per definitie niet ’bovenwettelijk' 

"^zoudoELziin. ' ^ ---------- - " ~ ” ... ”

Kenmerk
DGBI / 20307058

PNH is ook blij met de sprong voorwaarts van Tata Steel Nederland zoals 
met het persbericht waarin 300 mln. euro uitgetrokken wordt voor milieu- 
investeringen. PNH was niet bekend met feit dat het op deze manier 
verplicht te stellen de vrijgekomen stikstof ruimte, niet (elders) gebruikt 
l<an worden. Zij zijn difnader^an het bestuderen.
PNH stelt Bestuurlijk Overleg voor tussen gedeputeerde, MEZK en Stas 
I&W waarop is aangegeven dat EZK positief zal adviseren. Het is 
belangrijk dat op politiek niveau de afspraak wordt gemaakt om op het 
Tata-dossier samen op~te bîljvin trekken. PNH benadrukt^tTëlióg 

"sfëëds samen meTlZlCTSWTrTomgevingsdiensten willen optrekken over 
een gezamenlijke aanpak op het vergunningen-traject van Tata Steel 
Nederland.

//

(5^
Brief aan gedeputeerde Olthof n.a.v. besluit PNH

• U geeft aan dat u al geruime tijd in gesprek bent met Tata over de 
verduurzamingsopgave in IJmuiden en hiertoe ook opgeroepen bent door 
de Tweede Kamer, PNH, Gemeenten en het bedrijfsleven van IJmond.

• Ook onderstreept u het belang van goede onderlinge samenwerking en 
communicatie in relatie tot het Tata-dossier, conform de afspraken die 
eerder gemaakt zijn.

Toelichting

Onderbouwing wetteliike verplichting voor DeNOx-installatie
• Dinsdag 8 december heeft PNH op haar website het bericht geplaatst dat 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG) de 
vergunning van de Pellet fabriek van Tata Steel aanscherpt. Tata Steel 
wordt verplicht om maatregelen te treffen om substantieel minder 
stikstofoxiden (NOx) uit te stoten.

• Als reden voor de aanscherping wordt aangegeven dat Tata Steel op basis 
van Europese wetgeving moet voldoen aan de conclusies voor Best 
Beschikbare Technieken (BBT's) vanuit de BREF IJzer & Staal van 2012. 
Eén van deze BBT's (BBT36) heeft betrekking op het toepassen van

Pagina 2 van 3
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

stikstof-reducerende maatregelen (NOx) bij de pellet fabriek, mits de 
kosten daarvoor dragelijk zijn.
Tata Steel heeft, in overleg met de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van 
deze maatregelen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelt zich 
mede op basis van dat onderzoek op het standpunt dat Tata Steel 
verplicht moet worden om NOx-reducerende maatregelen toe te passen 
bij de pellet fabriek.

Kenmerk
DGBI / 20307058

Verdere procedure
• De Omgevingsdienst NZKG gaat de verplichting opnemen in de

vergunning, hier is een formeel besluit voor nodig via een uitgebreide 
vergunningprocedure met de daarbij behorende inspraakprocedure. Dit 
proces start begin 2021. Tegen dat besluit staat beroep (bij de Rechtbank) 
en hoger beroep (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State) open. Het is mogelijk dat Tata Steel gebruik maakt van deze 
rechtsmiddelen.
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De heer Olthof
Gedeputeerde voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Datum
Betreft Opleggen wettelijke verplichting aan Tata voor DeNOx-installatie

Geachte heer Olthof,

Onlangs heb ik kennisgenomen van het bericht dat de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) de vergunning van de pelletfabriek van Tata 
Steel IJmuiden fors gaat aanscherpen, waarbij ik constateer dat dit besluit los van 
de totale verduurzamingsplannen van Tata IJmuiden is genomen en daar 
potentieel een significant negatief effect op heeft.

Nagenoeg parallel aan het bericht van de ODNZKG is ook de aankondiging gedaan 
door Tata Steel Nederland van omvangrijke investeringen die de stof- en 
geuroverlast drastisch zullen verminderen (het project 'Roadmap-(-')- Het is toe te 
juichen dat Tata Steel maatregelen neemt waarmee de milieu- en 
gezondheidsrisico's in IJmuiden en omgeving substantieel verminderd worden. 
Zoals u weet ben ik, met mijn ministerie, al geruime tijd in gesprek met Tata Steel 
over het verduurzamen van de staalfabriek in IJmuiden. Deze gesprekken voer ik 
mede vanwege herhaalde oproepen aan het kabinet (o.a. via moties van de 
Tweede Kamer) om maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie 
kan blijven innoveren en verduurzamen en zo nodig daar onconventionele 
middelen voor in te zetten. Deze oproepen worden ook ondersteund door het 
bedrijfsleven van het IJmondgebied, de Gemeenten Velsen, Heemskerk en 
Beverwijk en de provincie Noord-Holland.

De realisatie van een duurzaam, florerend en toekomstbestendig staalbedrijf in 
IJmuiden is in het gezamenlijk belang van alle betrokken overheden. Ik wil in dit 
verband benadrukken dat een goede onderlinge samenwerking en communicatie 
over voornemens die een significante impact kunnen hebben op dat project 
essentieel is, zoals ook gewisseld in het gesprek dat ik op 18 november met de 
wethouders Economische Zaken van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en 
Velzen en de gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland 
heb gevoerd. Ik vertrouw erop dat u deze insteek deelt en dat wij in 
gezamenlijkheid tot een gedragen oplossing komen.

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door
d

nezk.nl

Ons kenmerk
DGBI / 20308528
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

Mijn ministerie zal hiertoe intensief contact blijven onderhouden met alle 
betrokken partijen.

Ons kenmerk
DGBl / 20308528

Met vriendelijke groet,

Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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Woordvoeringslijn 

Tata Steel Nederland kondigt 300 miljoen extra investering aan voor verdere reductie 
overlast   

 Maatregelenpakket geeft drastische vermindering van stikstofuitstoot en overlast stof en
geur

 Roadmap+ realiseert ambities provincie en IJmondgemeenten uit Programma Tata Steel

 DeNOx-investering Pelletfabriek vermindert impact op milieu

 Maatregelen op Kooks- en Gasfabriek 2 voor reductie geur

EZK is blij met de aankondiging van Tata Steel Nederland dat zij extra investeringen gaan plegen 
om de uitstoot van stikstof flink te verminderen en overlast van stof en geur verder te reduceren. 

Dit soort maatregelen is een belangrijke onderdeel van het verduurzamen van de staalfabriek in 
IJmuiden. 

Bij de verduurzamingsopgave van IJmuiden wordt niet alleen maatregelen getroffen voor de lange 
termijn maar ook maatregelen die op korte termijn positieve milieu- en gezondheidseffecten 
kunnen opleveren. 

De beslissingen die vandaag zijn aangekondigd dragen daar in belangrijke mate bij. 

FD 08-12-2020 

Tata Steel investeert €300 mln extra in milieumaatregelen 

Tata Steel Nederland (TSN) neemt extra maatregelen om stof- en geuroverlast te verminderen. 
Hiervoor investeert de IJmuidense staalfabriek €300 mln. Met de projecten wordt in overleg met de 
provincie Noord-Holland onmiddellijk gestart. 

Dat heeft het staalconcern dinsdagmorgen meegedeeld. Het pakket bestaat uit zowel nieuwe 
maatregelen als de versnelde uitrol van eerdere milieuprojecten. De voormalige Hoogovens 
presenteerden vorig jaar juni al plannen om de leefomgeving van de fabriek te verbeteren. 

Grafietregens 

Bewoners uit naastgelegen plaatsen Beverwijk en Wijk aan Zee zijn ongerust over de zogenaamde 
grafietregens, waarbij glinsterende stofdeeltjes achterblijven op huizen, tuinen en auto's. De toen 
aangekondigde maatregelen moeten de overlast van geluid, licht, geur, stof en de uitstoot van 
stikstof beperken. 

Dinsdag kondigde TSN aan dat er nu maatregelen worden genomen die verdergaan dan de wet 
voorschrijft. Belangrijke pijler onder de milieuprojecten is de realisatie van een zogeheten DeNOx-
installatie van €150 mln. Hierdoor zal de uitstoot van stikstof (NOx) door het staalconcern 
'drastisch verminderen en worden enorme milieuvoordelen behaald'. 

Openbaar Ministerie 

TSN zegt verder met de provincie te overleggen over de aanpak, zodat alle voordelen van minder 
stikstofuitstoot binnen en buiten het terrein van de fabriek in IJmuiden 'optimaal' worden benut. 
Ook andere delen van Nederland zullen van deze aanpak profiteren, aldus het staalconcern. 

Eind oktober werd bekend dat het Openbaar Ministerie Harsco HSC$19,15-- strafrechtelijk vervolgt 
wegens de grafietregens. Het Amerikaanse bedrijf, dat ruwijzerafval verwerkt op het terrein van 
Tata Steel in IJmuiden, stootte tussen de zomer van 2018 en het voorjaar van 2019 verboden 
zware metalen uit zoals lood en mangaan. 
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)

Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 17:04
Aan: )
Onderwerp: Overleg EZK en PNH morgen
Bijlagen: Overzicht samenwerkingsverbanden in relatie tot Tata Steel.pptx; Opdracht en doel gezamenlijke afstemming overheden Tata Steel JV.docx

Hoi, 

We spreken elkaar morgen weer. Aanvankelijk over notitie die ik n.a.v. vorige week heb opgesteld (die zouden we eerst in verband Judith, Anneke en ik bespreken). 
Bijgevoegd dan voor iedereen die stukken,  had reeds gereageerd. De groep is wat uitgebreid zodat we het ook kunnen hebben over de overeenkomst EZK – Tata 
Steel Nederland waar aan wordt gewerkt.  

Groet en tot morgen, 

  

  
 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 
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Van:
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 09:55
Aan:
Onderwerp: RE: Nota MEZK 3Feb & 'Expression of Interest' - strikt vertrouwelijk

Hi  

In antw op je vraag. Dat kan volgens mij zo.  
Staat vast overwegingen subsidie iets over onrendabele top (of iets wat dat dekt) 

Gr,  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 08:04 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Nota MEZK 3Feb & 'Expression of Interest' - strikt vertrouwelijk 

Hi   

In antwoord op je punten (die we allemaal overnemen): 
 WJZ kijkt nu mee op de tekst, maar heeft over de vorm al aangegeven dat dit zeker niet ongebruikelijk is.
 We zullen een zin opnemen dat de opties die TSN noemt iig goed in de SDE++ passen en dat het eerst voor de hand ligt om daar naar te kijken omdat die juist

bedoeld is om onrendabele top af te dekken. @E  kan dat zo?
 Zullen (in overleg met ) ook iets over vraag financiering en route naar EIB opnemen.

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 18:02 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl>; R  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Nota MEZK 3Feb & 'Expression of Interest' - strikt vertrouwelijk 

Hi dank paar punten 
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 Heeft WJZ dit al bekeken? Tekenen we normaliter dit soort (privaatrechtelijke) overeenkomsten? (open vraag)
 Ik zou iets scherper in de opleg nota uitleggen dat eerdere punt dat wij geloven dat een aanzienlijk gedeelte van de capex/onrendabele top met SDE++ kan worden

afgedekt
 Maar er blijft naar alle waarschijnlijkheid een (voor)financieringsvraag over. Om die te beoordelen hebben we dus die cijfers nodig (en om de algehele

gezondheid/kracht van de onderneming wat dat betreft te bepalen)
 Ik dacht dat we van de week de no-regret route van EIB hadden besproken. Zou dat dus vermelden dat we daar samen met Tata al aan gaan werken

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van:  
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 17:49 
Aan:  
Onderwerp: Nota MEZK 3Feb & 'Expression of Interest' - strikt vertrouwelijk 

Hoi , allemaal, 

Zoals afgesproken hebben en ik een korte nota gemaakt om MEZK te briefen over het geplande gesprek op 3 februari 

We verwachten niet dat we op de 3de voldoende progressie hebben gemaakt met de financiering. Inmiddels hebben we wel met Tata en  over een non-
binding ‘expression of interest’, zie bijgevoegd. Inzet zou zijn om daarop akkoord te krijgen de 3de, om toch iets van een afspraak te hebben tussen TSN-EZK voordat 
het reces begint. Het document moet  nog aangepast worden, bevat een paar zaken die we niet willen (b.v. RCR) en gereviewed met alle stakeholders van onze project 
groep, maar ik verwacht geen onoverkomelijke problemen om hier uit te komen met Tata. 

Korte input is welkom.  

We hebben nu een meeting staan voor vrijdag. Ik probeer nog te vervroegen, want anders kan deze de lijn niet meer in. 

Groet 

 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Programma Verduurzaming Industrie (PVI) - CO2-heffing team 
……………………………………………………………………… 
  06  
 @minezk.nl 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 13:41
Aan: ) - DGMI
CC:  - DGMI; ) - DGMI;  - DGMI; )
Onderwerp: RE: Overleg EZK IenW PNH
Bijlagen: Voorlopig overzicht samenwerkingsverbanden in relatie tot Tata Steel.pptx; Opdracht en doel gezamenlijke afstemming overheden Tata 

Steel.docx

 e.a.,  

Hierbij, kwam een en ander tussendoor gisteren en vanochtend. Ik denk dat je hier wel voldoende aan hebt? 

Heb het opgesteld op basis overleg vorige week, gisteren besproken met  en EZK (zoals besproken 12 januari). Vandaag nog wat aangescherpt. 

Wat mij betreft hoeft het nog niet helemaal vast gesteld te worden. Dit kan men 4 februari als concept bespreken, belangrijkste is elkaar spreken, aangeven dat we elkaar 
nodig hebben en dat er verdere verkenning en uitwerking plaats gaat vinden.  

Al met al uitstel m.i. hiermee niet nodig. 

Groet, 

er 

  
 

T  (023)  / 06-  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 
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Van: ) - DGMI @minienw.nl>  
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 13:34 
Aan: @noord-holland.nl> 
CC:  - DGMI @minienw.nl>; ) - DGMI l@minienw.nl>; ) - DGMI 

@minienw.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Overleg EZK IenW PNH 

Dag , 

Als voornaamste agendapunt voor het overleg tussen de PNH, EZK en IenW 4 februari as. van 14:00 tot 14:30 uur wordt door de PNH ingebracht het bespreken van een 
brede overlegstructuur voor Tata Steel met o.a. verschillende departementen. Een vorm waaraan gedacht wordt is een Task Force. Om de staatssecretaris hierover te 
kunnen informeren is minimaal een concept nodig. Gezien het feit dat die nog niet gedeeld is en dat ons memo vanuit IenW morgen op DG niveau afgedaan moet zijn stel 
ik voor het overleg uit te stellen waardoor er meer ruimte komt er intern naar te kijken, op te kunnen reageren en de staatssecretaris te kunnen informeren. 

Groet,  

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Senior beleidsmedewerker | Projectleider implementatie VTH Ow 

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal 
+31 (0)6 -   @minienm.nl
Rijnstraat 8 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 15:34
Aan: ) - DGMI; )
Onderwerp: RE: Overleg EZK IenW PNH

Hoi , 

, ik zie in de eerste afspraakverzoeken inderdaad dat aanleiding toen Pelletfabriek was. Dat was op 8 december, die dag hebben wij in GS vastgesteld dat 
maatregel Pelletfabriek (deNox) met vergunning moet worden opgelegd en op die dag kondigde Tata Steel ook de 300 miljoen aan. Was toen heel actueel (vandaar verzoek 
overleg voor de kerst) en betrof een onderwerp waarover Tata ook EZK benaderde en wat de nodige reuring gaf. Door de tijd heen is memo/werkgroep erbij gekomen. We 
kunnen “Aanleiding: Pelletfabriek” wat mij betreft agenderen, kan Jeroen prima toelichten. Geeft dan een illustratie en haakje naar waarom overleg en waarom werkgroep. 

Op basis van memo is agenda voor 4 februari dan volgens mij, inclusief toelichting, als volgt: 

1. Aanleiding: Pelletfabriek Tata Steel
Toelichting: 8 december 2020 hebben GS kennis genomen van het voornemen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om aan Tata Steel de verplichting op
te leggen tot de toepassing van een deNox installatie (verminderen uitstoot stikstofdioxiden, oftewel NOx) bij de Pelletfabriek. Op dezelfde dag kondigde Tata Steel
aan 300 miljoen euro te gaan investeren, de bouw van deze deNox installatie is daar het grootste onderdeel in (150 miljoen euro). Doordat de bouw van de
installatie verplicht voortkomt uit wetgeving (Europese BBT) kan de vermindering van de NOx uitstoot niet worden opgevoerd voor interne of externe saldering van
stikstofuitstoot (en is er ook geen mogelijkheid voor eventuele financiële hulp vanuit de overheid, het is een maatregel die op basis van milieuwetgeving moet
worden uitgevoerd). Tata Steel heeft dit in december ook ter sprake gebracht bij EZK. Deze situatie was 8 december de aanleiding om tot dit overleg te verzoeken.
Gedeputeerde Jeroen Olthof kan dit verder toelichten.

2. Gezamenlijke inzet provincie, I&W en EZK Tata Steel
Toelichting: De Pelletfabriek is een actueel en concreet voorbeeld waarin is te zien dat Tata Steel contact heeft met meerdere overheden en dat er verschillende
belangen aan de orde. Er zijn meerdere voorbeelden en dossiers waarin dit aan de orde is. Ontwikkelingen op het gebied van CO2 reductie, energietransitie,
gezondheid en milieu en economie/werkgelegenheid raken elkaar in het dossier Tata Steel en hier zijn verschillende overheden bij betrokken. Doel bij dit agendapunt
is om met elkaar vast te stellen dat Tata Steel ons allemaal aan gaat en dat we (EZK, I&W en provincie Noord-Holland) elkaar nodig hebben in dit dossier.

3. Opdracht verdere samenwerking en ambtelijke uitwerking
Toelichting: Er is gezamenlijke inzet en afstemming nodig tussen de verschillende overheden die met Tata Steel te maken hebben. Er is ambtelijk gewerkt aan het
opzetten van een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel”. Hier is de bijgevoegde notitie voor opgesteld, deze is nog in concept. Doel van dit agendapunt is om  vast te
stellen dat een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel” nodig is en aan te geven dat het van belang is dat op basis van het concept verder wordt uitgewerkt.
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Zullen we het zo maar doen? 
 
Groet, 
 

 
 

  
 

T  (023)  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  
 

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 13:41 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minienw.nl>; ) - DGMI @minienw.nl>; ) - DGMI 

@minienw.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg EZK IenW PNH 
 
Hoi  e.a.,  
 
Hierbij, kwam een en ander tussendoor gisteren en vanochtend. Ik denk dat je hier wel voldoende aan hebt? 
 
Heb het opgesteld op basis overleg vorige week, gisteren besproken met  en EZK (zoals besproken 12 januari). Vandaag nog wat aangescherpt. 
 
Wat mij betreft hoeft het nog niet helemaal vast gesteld te worden. Dit kan men 4 februari als concept bespreken, belangrijkste is elkaar spreken, aangeven dat we elkaar 
nodig hebben en dat er verdere verkenning en uitwerking plaats gaat vinden.  
 
Al met al uitstel m.i. hiermee niet nodig. 
 
Groet, 
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T  (023)  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  
 

www.noord-holland.nl 
@noord-holland.nl 

 
 

Van: @minienw.nl>  
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 13:34 
Aan: @noord-holland.nl> 
CC: @minienw.nl>; @minienw.nl>;  

@minienw.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Overleg EZK IenW PNH 
 
Dag  
 
Als voornaamste agendapunt voor het overleg tussen de PNH, EZK en IenW 4 februari as. van 14:00 tot 14:30 uur wordt door de PNH ingebracht het bespreken van een 
brede overlegstructuur voor Tata Steel met o.a. verschillende departementen. Een vorm waaraan gedacht wordt is een Task Force. Om de staatssecretaris hierover te 
kunnen informeren is minimaal een concept nodig. Gezien het feit dat die nog niet gedeeld is en dat ons memo vanuit IenW morgen op DG niveau afgedaan moet zijn stel 
ik voor het overleg uit te stellen waardoor er meer ruimte komt er intern naar te kijken, op te kunnen reageren en de staatssecretaris te kunnen informeren. 
 
Groet,   
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

  
  
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal 
+31 (0)6 -  | @minienm.nl 
Rijnstraat 8 Den Haag 

 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: @beverwijk.nl>
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 09:57
Aan: )
Onderwerp: RE: Afbreken onderhandelingen SSAB en Tata Steel

Prima, dank alvast! 
Grtn,  

Van: @minezk.nl] 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 09:56 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: RE: Afbreken onderhandelingen SSAB en Tata Steel 

Hallo , 
Spreek je later. Ben bezig met een woordvoeringslijn. 
Gr.  

Van: @beverwijk.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 09:52 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Afbreken onderhandelingen SSAB en Tata Steel 

Goedemorgen , 

Teleurstellende berichten vanochtend over het afbreken van de onderhandelingen tussen SSAB en Tata Steel. 
https://nos.nl/artikel/2366437-overname-tata-steel-door-zweden-van-de-baan-vanwege-duurzaamheid.html 

Hoe wordt hier bij jullie naar gekeken? 
En verwacht jij nog een formele reactie van de minister/kabinet op dit laatste nieuws? 

Ik weet dat de wethouder uit Beverwijk zelf even contact zoekt met Tata over de ontwikkelingen. 
Daar heb ik op dit moment nog geen terugkoppeling van gehad. 
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Alvast dank voor je reactie en hartelijke groeten, 
 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2e



Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India  
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com  

Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260 

January 29, 2021 

The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 500470/890144 

 The Manager, Listing Department 

 National Stock Exchange of India Limited  

 Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

 G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 

 Mumbai - 400 051. 

 Maharashtra, India. 

 Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP 

Dear Sirs, Madam, 

Sub: Press Release 

Please find enclosed the press release titled “Tata Steel is committed to finding a sustainable 

solution for its European portfolio.” 

This disclosure is being made in compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

This is for your information and records. 

Yours faithfully, 

Tata Steel Limited 

Parvatheesam Kanchinadham 

Company Secretary &  

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) 

Encl: As above 
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 STEEL LIMITED   
Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India  

Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 66657724  
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260 Website www.tatasteel.com 

PRESS RELEASE 

 

Tata Steel is committed to finding a sustainable solution for its European portfolio 
 

Mumbai, January 29, 2021:  

 

Tata Steel confirms that SSAB has withdrawn its initial interest for Tata Steel Netherland business. However,  
Tata Steel wishes to confirm that it is committed to arriving at a strategic resolution for its European portfolio. Tata 
Steel’s IJmuiden plant is among the most environmentally efficient and cost competitive steel producers in Europe. 
 

Currently, around two third of the business of Tata Steel is based in India with best in class, highly cost competitive 
assets and strong cash flows and Tata Steel remains committed to undertake significant de-leveraging in FY21 and 
beyond. 
 
About Tata Steel                     
The India business has an extensive market reach, strong brands and differentiated products and is well positioned 
to continue to enhance its earnings and cash flow performance. While pursuing the end state strategy for the 
European portfolio,  

 
Tata Steel group is among the top global steel companies with an annual crude steel capacity of 34 million tonnes per annum.  

It is one of the world's most geographically-diversified steel producers, with operations and commercial presence across the world. 

The group (excluding SEA operations) recorded a consolidated turnover of US $19.7 billion in the financial year ending March 31, 

2020.  

A Great Place to Work-CertifiedTM organization, Tata Steel Ltd., together with its subsidiaries, associates and joint ventures,  

is spread across five continents with an employee base of over 65,000. 

Tata Steel was recognized as DJSI steel sector leader in 2018 and has ranked fourth in the steel sector in 2019. Besides being a 

member of the worldsteel’s Climate Action Programme, Tata Steel has won several awards and recognitions including the World 

Economic Forum’s Global Lighthouse recognition for its Kalinganagar Plant - a first in India, and Prime Minister’s Trophy for the 

best performing integrated steel plant for 2016-17. The Company, ranked as India’s most valuable Metals & Mining brand by 

Brand Finance, received the ‘Honourable Mention’ at the National CSR Awards 2019, Steel Sustainability Champion 2019 by 

worldsteel, CII Greenco Star Performer Award 2019, ‘Most Ethical Company’ award 2020 from Ethisphere Institute, and Best Risk 

Management Framework & Systems Award (2020) by CNBC TV-18, among several others. 

To know more, visit www.tatasteel.com | Follow us on  

Disclaimer 
Statements in this press release describing the Company’s performance may be “forward looking statements” within the meaning 

of applicable securities laws and regulations. Actual results may differ materially from those directly or indirectly expressed, 

inferred or implied. Important factors that could make a difference to the Company’s operations include, among others, economic 

conditions affecting demand/supply and price conditions in the domestic and overseas markets in which the Company operates, 

changes in or due to the environment, Government regulations, laws, statutes, judicial pronouncements and/or other incidental 

factors. 

For media enquiries contact:   
 

 

Tel: +91  

E-mail: @tatasteel.com 

 

Tel: +44  

Email: @tatasteeleurope.com 
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 15:40
Aan:
Onderwerp: Mededeling Directie TSN naar aanleiding van beëindiging gesprekken SSAB

Beste , 

Ter info hieronder de tekst van de mededeling, die zojuist is doorgestuurd naar de medewerkers. 

Mededeling van de directie van Tata Steel Nederland 

29 januari 2021  

Collega’s, 

Vanochtend heeft SSAB een persbericht verstuurd waarin zij laten weten af te zien van de overname van Tata Steel Nederland. Dit bericht kwam voor ons nogal 
onverwacht. Wij kunnen ons voorstellen dat velen onder jullie, evenals wij, dit jammer vinden. SSAB heeft haar eigen afwegingen gemaakt. Men geeft aan een overname 
op dit moment financieel niet goed te kunnen verantwoorden en niet te kunnen inpassen in hun strategie. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij jullie de vraag oproept: wat betekent dit nu voor ons? 

In ieder geval is van belang dat het proces van ontvlechting van de Nederlandse en Britse tak gewoon doorgaat. Onze aandeelhouder heeft dat in november al aangegeven, 
ongeacht het verkoopproces. Dat is dus ongewijzigd. 

Over de voortgang van het separatieproces kunnen we jullie zeer binnenkort meer vertellen. Een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad is bijna gereed. 

Ons moederbedrijf Tata Steel Limited heeft vandaag in een persbericht laten weten dat ze op zoek blijft gaan naar een strategische oplossing voor de Europese bedrijven, 
in Nederland en in de UK. Ook dat proces loopt en wij zullen zorgen daarover geïnformeerd te blijven. 

Aparte aandacht verdient het aspect duurzaamheid, dat in de berichtgeving wordt genoemd. Graag willen wij benadrukken dat wij ambitieuze plannen hebben voor onze 
duurzaamheid en onze leefomgeving. Hierover zijn wij in gesprek met de nationale en regionale overheden. Wij gaan daar volop mee door. Dat geldt dus ook voor de 
uitvoering van onze recent gelanceerde Roadmap+. 
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Wat wij vandaag aan nieuws horen is natuurlijk weer een nieuwe ontwikkeling. Maar los daarvan, is het goed dat wij ons realiseren dat wij hier in Nederland altijd in staat 
zijn geweest om onze eigen broek op te houden. En dat blijven we ook in de toekomst doen. Voorwaarde is wel dat onze financiële resultaten verbeteren. Daar zijn wij 
natuurlijk volop mee bezig en daar hebben wij jullie, echt iedereen, bij nodig.  

Onze inzet is en blijft een duurzame, groene staalfabriek in IJmuiden, in goede harmonie met onze omgeving. 

Zodra wij nieuwe informatie hebben, komen we weer met een mededeling. 

De Directie van Tata Steel Nederland B.V.  
Hans van den Berg 
Co van Dort 

 
 
 

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries 
can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 

********************************************************************** 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 17:58
Aan:
CC:
Onderwerp: Bijpraat voortgang afspraken met TSN (15:30)
Bijlagen: Bijpraat voortgang afspraken met TSN - 3 februari.docx; DOMUS-21031487-v1-

Gesprek_met_IenW_en_Provincie_Noord-Holland + BH.docx

Dag , 

Zoals wekelijks sturen we je een stuk ter bespreking voor de meeting morgen om half 4. We hebben hierin ook 
meteen de voorbereiding op de progress meeting met TSN meegenomen, en de voorbereiding op het gesprek met 
I&W en PNH (zie stuk  in bijlage).  

Tot morgen! 
 

  
Teamleider instrumenten verduurzaming industrie 
.......................................... 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Bijpraat voortgang afspraken met TSN – 3/2 
Agenda: 
1) Voortgang op issues met TSN
2) Agenda progress meeting en discussie Financiën
3) Voorbereiding afspraak met I&W en PNH

Bespreekpunten: 
1) Voortgang op issues met TSN
Hieronder is per issue (als opgenomen in projectplan) toegelicht wat de voortgang is en wat de
vervolgstappen zijn de komende weken. Groen betekent dat er goede voortgang wordt gemaakt,
oranje betekent dat er voortgang wordt gemaakt maar dat er ook risico’s of knelpunten zijn, rood
betekent dat het issue vastloopt (rood is deze week niet aan de orde).

Issue Voortgang Vervolgstappen (actiehouder) 
Rondkomen 
EoP en 
eventuele 
vervolgafspraak 

• FIN/IRF meegenomen in EoP – leken
nog niet enthousiast over sluiten
dergelijke afspraak met
demissionair kabinet.

• Stukken naar TSN gestuurd met
onderbouwing van onze reactie

• Vervolgoverleg met Financiën om ze
in meer detail mee te nemen in
tekst )

• Donderdag werksessie met TSN om
door hele tekst EoP te lopen.
Discussies verwacht over
vooruitlopen op financiering. )

Begeleiding 
Tata aanvraag 
SDE++ 

• Goede startsessie gehad met team
beleid SDE++ en CCS – TSN hamert
op belang indiening in 2021 voor
tijdig rondkrijgen financiering voor
FID

• Donderdag gesprek met TSN en RVO
over voorwaarden indiening in 2021

)

Vergunningen 
infra 

• Goed overleg met alle betrokkenen.
Besloten met opstarten ‘brede
verkenning’ voor eerste stappen
vergunning, die hoe dan ook gezet
moeten worden

• Start maken met brede verkenning
(primair CCS-team, wij haken aan
om voortgang te bewaken)

Vergunningen 
Everest 

• TSN lijkt te wachten op besluit PCR
of RCR. Rijk heeft aangegeven dat
eerst uitzoekwerk door TSN moet
gebeuren.

• Gesprek met betrokkenen K&E, PNH
en TSN (TSN trekker, vanuit ons
CCS-team eerst aan zet, wij haken
aan om voortgang te bewaken)

Financiën • Goed gesprek over waar financiële
probleem exact zit (dinsdag), zie
discussiepunt 2

• Verwerken in EoP )
• Vervolgsessie over mogelijkheden

pass-on ETS-kosten (
plan’ 

en andere 
additionele 
reducties 

• Duidelijkheid vanuit K&E wie
aanhaakt ( )

• Bij TSN verschuivingen, o.a. nav
discussies met SSAB. Woensdag
interne sessie.

• Donderdag sessie met TSN en K&E
waarin alle opties op tafel komen
voor versnelling ( )

Voorbereiden 
afspraak met 
Narendran 

• Minister akkoord met nota voorstel
verzetten afspraken en toelichting

• Wachten nog op bevestiging uit
India van datum, TSN aan herinnerd
( )

Opzetten 
“Gezamenlijke 
Werkgroep 
Tata Steel” 

• Voorbereiding voor werkgroep
donderdag opgesteld (zie ook punt
3)

• Afspraak donderdag, en spits
afbijten met ambtelijke werkgroep
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2) Agenda progress meeting, in het bijzonder discussie financiën
TSN heeft voor de progress meeting de volgende punten op de agenda gezet:

1) Looking back meetings
2) Explaining context TSN Financials
3) Validation Zeester anouncement
4) Bestemming Parijs (TSN summary – EZK views?)

Korte annotatie 
Zoals elke week krijgen wij de stukken ook pas vlak van tevoren. Op moment van schrijven hebben 
we die nog niet. Onderstaande annotatie is dus op basis van inschatting wat ze daar gaan bespreken.  

1) Looking back meetings
Je kunt de samenvatting van TSN van de besprekingen de afgelopen week aanhoren. Wat ons
betreft nuttige sessies met goede voortgang op terrein van CCS en financiën.

2) Explaining context financials
TSN heeft forward looking financials met ons gedeeld. Je kunt de hoofdlijnen van de financials
die TSN presenteert aanhoren.

Daarop vooruitlopend en ter bespreking wel alvast onze eerste appreciatie. We moeten nog 
validatie doen op de aannames die TSN heeft gedaan (bijv. tav prijzen ETS), die het beeld nog 
kunnen veranderen, echter voorlopig is er nog weinig veranderd aan ons eerdere beeld:  

A) Ten aanzien van de investeringen voor Everest is er met behulp van de SDE++
waarschijnlijk geen business case probleem.

3) Validation Zeester anouncement
TSN zal aangeven dat het zich (mede nav SSAB) nog een keer gaat ‘challengen’ op scenario DRI.
Je kunt aangeven dat we TSN aanmoedigen alle opties te onderzoeken. Echter, voor een goede
discussie over het  (waarvoor wij in de startblokken staan) willen we graag dat zij
met 2 of 3 duidelijk gedefinieerde opties komen. Kunnen niet oneindig lang inzichten blijven
vernieuwen. Dit kun je aangeven.

11.1

10.1.c



4) Bestemming Parijs
Dit is de titel van het rapport van de ambtelijke werkgroep onder leiding van Laura van Geest.
TSN zal hiervan kort highlights toelichten en vragen om reactie. Elementen die TSN mogelijk zal
highlighten zijn:

• Verwachting dat ETS aangescherpt kan worden nav hogere EU-doel
• Oproep van rapport om te zorgen voor tijdige infra
• Conclusie rapport “Er is veel meer nodig dan kosteneffectieve uitrol richting 2030 om de

industriële transformatie die nodig is voor klimaatneutraliteit in 2050 tot stand te
brengen.”

 Je kunt inbreng TSN aanhoren. Als je op een punt nog specifieke voorbereiding wilt horen 
we het graag.  

3) Voorbereiding afspraak met I&W en PNH
Hiervoor heeft  je een apart stuk gestuurd. Dit zullen we met je doornemen.10.2e
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de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
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Datum 
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Kenmerk 
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Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 4 februari van 14.00 tot 14.30 uur staat een gesprek gepland met de 
Staatssecretaris van IenW, mw.  van Veldhoven en de gedeputeerde voor 
leefbaarheid, gezondheid en milieu van provincie Noord-Holland (PNH), de heer 
Jeroen Olthof. Namens IenW zal , in 
plaats van de Stas deelnemen.   

Het doel is om met elkaar overeenstemming te bereiken over het oprichten van 
een Gezamenlijke werkgroep Tata Steel, met als inzet het faciliteren van de 
realisatie van een duurzaam en toekomstbestendig staalbedrijf in IJmuiden.  

Advies 
Het advies is  om in te stemmen met het voorstel om een ambtelijk werkgroep 
Tata Steel op te richten. 

Kernpunten 
• EZK en TSN hebben het afgelopen halfjaar samengewerkt aan een perspectief

waarmee het staalbedrijf op duurzame wijze voor IJmuiden behouden kan
blijven. Onderdeel van de investment case zijn grote investeringen in
decarbonisatie en het verminderen van gezondheids- en milieuoverlast door
TSN.

• Een van de zaken waar TSN hulp van EZK voor heeft gevraagd is het
vergunningentraject ten behoeve van de uitvoering van de verschillende
projecten die deel uitmaken van de verduurzamingsopgave van Tata Steel
IJmuiden. EZK heeft aan Tata toegezegd om met PNH, de IJmondgemeenten
en IenW samen te werken op het Tata-dossier. De inzet van EZK in deze
werkgroep is om vooral vertragingen in de vergunningen te voorkomen.

• Het verminderen van gezondheids- en milieurisico’s maakt ook deel uit van de
verduurzamingsplannen van Tata Steel IJmuiden. De provincie Noord-Holland,
de IJmondgemeenten (Velsen, Heemskerk en Beverwijk) en IenW richten zich
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 

Kenmerk 
DGBI / 21031487 met name op vermindering op korte termijn van deze gezondheids-en 

milieurisico’s. zien. 
• Tata Steel Nederland (TSN) heeft in december nieuwe acties aangekondigd die

de impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit
maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van
300 miljoen euro op het terrein in IJmuiden. Met de projecten wordt
onmiddellijk gestart, in overleg met de provincie.

• In november 2020 heeft minister Wiebes een gesprek gevoerd met de drie
wethouders Economische Zaken uit het IJmond gebied (Beverwijk, Heemskerk
en Velsen) en de gedeputeerde Economische Zaken van PNH.

• Hij heeft met deze gemeenten en PNH afgesproken om samen te werken om
de verduurzamingsprojecten van Tata Steel IJmuiden tijdig gerealiseerd te
krijgen. Het gaat om langdurige projecten die bovendien heel kapitaalintensief
zijn en waaraan vanuit de Rijksoverheid (EZK) mogelijk ook een flinke
financiële bijdrage geleverd zal worden via o.a. de subsidieregeling SDE++.

• Op 8 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten van PNH kennis genomen
van het voornemen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om aan
Tata Steel de verplichting op te leggen tot de toepassing van een deNox
installatie (verminderen uitstoot stikstofdioxiden, oftewel NOx) bij de
Pelletfabriek. Minister Wiebes was teleurgesteld over het feit dat PNH dit
voornemen niet eerst met EZK besproken had en heeft dit per brief ook aan
de Gedeputeerde Olthof kenbaar gemaakt. Deze situatie was mede de
aanleiding om tot dit overleg te verzoeken.

• Op ambtelijk niveau is al contact geweest tussen EZK, IenW en PNH waarbij
duidelijk is geworden dat er behoefte is aan onderlinge afstemming en overleg
op het Tata Steel-dossier. Voorgesteld wordt om hiervoor een “Gezamenlijke
werkgroep Tata Steel” op te richten.

• Desgevraagd kan medegedeeld worden dat EZK nog steeds intensief met Tata
in contact is over de verduurzamingsopgave van het staalbedrijf en dat de
inzet is om eind februari een niet bindende Expression of Principles overeen te
komen waarin de bijdrage van beide partijen aan het realiseren van de
decarbonisatieplannen van TSN wordt neergezet.

• Het is bij EZK opgevallen dat IenW zich tot nu toe zeer terughoudend opstelt
voor wat betreft de rol die zij kunnen spelen bij de verduurzamingsopgave van
Tata. Zo wil men zich op ambtelijk niveau niet of nauwelijks inspannen om de
oplossingen voor de milieuproblematiek en decarbonisatie gezamenlijk
onderdeel te laten zijn van de ‘Expression of Principles’.  We zouden graag wat
meer betrokkenheid vanuit I&W willen zien zodat de gezamenlijke werkgroep
een succes wordt.

Ter bespreking: 

1. Kennismaking en actualiteit
Na begroeting en korte kennismaking kan de EZK zienswijze op het niet doorgaan 
van de overname door SSAB van TSN gedeeld worden.    

2. Aanleiding voor dit overleg
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Kenmerk 
DGBI / 21031487 De aanleiding is tweeledig. Ten eerste de Pelletfabriek. 8 december 2020 hebben 

GS kennis genomen van het voornemen van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied om aan Tata Steel de verplichting op te leggen tot de 
toepassing van een deNox installatie (verminderen uitstoot stikstofdioxiden, 
oftewel NOx) bij de Pelletfabriek. Tata Steel heeft dit in december ook ter sprake 
gebracht bij EZK. Het niet vooraf communiceren van PNH met EZK was 8 
december mede de aanleiding om tot dit overleg te verzoeken. Gedeputeerde 
Jeroen Olthof kan dit verder toelichten. Ten tweede is er in november een 
Bestuurlijk Overleg geweest tussen EZK, PNH en de IJmondgemeenten. Daar is 
o.a. afgesproken verder te verkennen hoe iedereen betrokken is bij Tata Steel.  

 
3. Gezamenlijke inzet provincie, I&W en EZK Tata Steel 

Ontwikkelingen op het gebied van CO2 reductie, energietransitie, gezondheid en 
milieu en economie/werkgelegenheid raken elkaar in het dossier Tata Steel en hier 
zijn verschillende overheden bij betrokken. Tata Steel heeft hierbij verschillende 
contacten met meerdere overheden. Doel bij dit agendapunt is om met elkaar 
vast te stellen dat Tata Steel ons allemaal aan gaat en dat we (EZK, I&W en 
provincie Noord-Holland) elkaar nodig hebben in dit dossier. 

 
4. Opdracht verdere samenwerking en ambtelijke uitwerking 

 Er is gezamenlijke inzet en afstemming nodig tussen de verschillende overheden 
die met Tata Steel te maken hebben. Er is ambtelijk gewerkt aan het opzetten van 
een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel”. Hier is onderstaande  notitie voor 
opgesteld, die nog in concept is. Doel van dit agendapunt is om vast te stellen dat 
een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel” nodig is en aan te geven dat het van 
belang is dat op basis van het concept verder wordt uitgewerkt.  
 
 
Bijlage  
 
Notitie 

Gezamenlijke werkgroep Tata Steel 
 
Aanleiding  
Tata Steel komt in verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en 
plannen van verschillende overheden aan de orde. Voorbeelden zijn de organisatie 
rond de Visie NZKG 2040, het programma Tata Steel 2020 – 2050 en de ambitie 
om van de IJmond de “groene stekker” van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
te maken. Onder andere EZK, I&W, de provincie Noord-Holland, de 
IJmondgemeenten en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 
hebben contact en overleg met Tata Steel. Al dan niet namens een 
samenwerkingsverband. Er is hierdoor behoefte aan onderlinge afstemming en 
overleg tussen de overheden die hun eigen contacten met Tata Steel hebben. Het 
voorstel is daarom om hier een “gezamenlijke werkgroep Tata Steel” voor op te 
richten met afvaardiging vanuit verschillende betrokken overheden. 
 
 
Samenwerkingsverbanden, programma’s en plannen  
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Kenmerk 
DGBI / 21031487 In de bijlage is schematisch weergegeven welke samenwerkingsverbanden, 

programma’s en plannen er zijn in de IJmond/NZKG gebied waarin Tata Steel 
deelneemt of in ieder geval een belangrijk onderwerp is.  

Opgave: Afgestemd optreden richting Tata Steel  
Alle samenwerkingsverbanden, programma’s, plannen en contacten die overheden 
met Tata Steel hebben kennen hun eigen doel en logica. Daar is op zich niks mis 
mee, daar kan verder aan worden gewerkt. Deze werkgroep gaat in die zin geen 
werk over of dubbel doen. 

Er is wel behoefte aan onderlinge afstemming en overleg zodat de verschillende 
samenwerkingsverbanden, programma’s en overheden elkaar kunnen versterken 
en waar nodig als één overheid kunnen opereren richting Tata Steel. Dat is de 
belangrijkste functie van een  gezamenlijke werkgroep Tata Steel.  

Wat willen we met elkaar bereiken? 
Een belangrijk onderscheid bij de beoogde doelen van samenwerking en 
afstemming is een onderscheid tussen de (relatief) korte termijn en de langere 
termijn.  

Korte termijn 
Een exact jaartal om “korte termijn” af te bakenen van de “lange termijn” is er 
niet. Waar het om gaat is dat het voor de korte termijn ontwikkelingen en 
maatregelen in de fabrieken betreft zoals die er nu zijn. Of anders gezegd, binnen 
de contouren van de huidige technologie.  

Het Programma Tata Steel 2020 - 2050 van provincie, IJmondgemeenten, GGD en 
Omgevingsdiensten richt zich voor een belangrijk deel op deze korte termijn: Het 
is van belang nu resultaten te boeken om de negatieve effecten van Tata Steel op 
de gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk te verminderen. Ook de recente 
aankondiging van Tata Steel om 300 miljoen te investeren valt in deze korte 
termijn categorie. Dit zijn investeringen en verbeteringen in de huidige fabrieken 
en technologie. Afstemming met elkaar heeft onder andere tot doel: 

• Bepalen wat de  mogelijkheden zijn voor I&W – c.q. I&W en provincie
samen – om te werken aan betere regelgeving zodat er meer gestuurd
kan worden op minder emissies door Tata Steel.

• Mogelijkheden verkennen om Tata Steel te stimuleren meer te doen dan
de investering van 300 miljoen. Als we dit gezamenlijk vinden en
uitdragen ontstaat er meer druk bij Tata Steel om dat te doen.

• Verkennen of er financiële mogelijkheden zijn om Tata Steel te
ondersteunen bij het nemen van maatregelen die verder gaan dan wat
wettelijk vereist is. Gezamenlijk staan we daar in sterker dan los van
elkaar.

• In het verlengde daarvan kan met name stikstofreductie interessant zijn.
Vanuit EZK wordt gewerkt aan een subsidieregeling voor stikstofreductie
industrie. Tata maakt hier ook aanspraak op.
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Voor de lange termijn gaat het om de omslag van Tata Steel naar nieuwe 
fabrieken, met nieuwe technologie die ook economisch levensvatbaar blijft. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het afvangen en hergebruiken van CO2, staal maken 
met waterstof in plaats van met Kooks en de inzet van de HIsarna techniek. Deze 
ontwikkelingen bij Tata Steel staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een 
bredere ontwikkeling in het NZKG gebied met bijbehorende infrastructuur. 
Afstemming met elkaar heeft onder andere tot doel: 

• Bepalen waar doelen op korte termijn (zie hiervoor) en doelen voor de
lange termijn elkaar raken en mogelijk in de weg zitten.

• Op een gegeven moment wordt een lange termijn ontwikkeling bij Tata
Steel concreet, de bouw van de Everest CO2 fabriek is een goed
voorbeeld. Tata Steel wil hier graag de Rijkscoördinatieregeling
toepassen vanwege samenhang met gehele CO2 transitie. Afstemming is
nodig hoe we hier mee omgaan (de vergunningaanvraag komt
bijvoorbeeld uiteindelijk toch bij de provincie/OD NZKG uit).

• EZK en Tata Steel zijn in gesprek over verduurzaming en CO2 reductie om
te bepalen wat daar over en weer voor nodig is. Verduurzaming en CO2

reductie brengen nieuwe fabrieken en technieken met zich mee die ook
een milieucomponent kunnen hebben, denk in het bijzonder aan externe
veiligheid (waterstof) en geluid (van bijvoorbeeld een CO2

compressorstation). Dit soort zaken moeten tijdig bij de planvorming
worden meegewogen.

• Meer in het algemeen: Wat moeten alle overheden doen om samen bij te
dragen aan een sterk, toekomstbestendig en schoner Tata Steel op de
lange termijn?

Afstemming en samenwerking zijn dus van belang. Het is nu niet mogelijk om 
volledig weer te geven welke concrete doelen we allemaal willen bereiken en waar 
afstemming nodig is. Daar is verdere verkenning voor noodzakelijk. 

Welke partijen zijn nodig 
De werkgroep en afstemming richt zich op de onderlinge overheden die een relatie 
of belang hebben richting Tata Steel. Dit zijn in ieder geval: 

• Ministerie van EZK: Behalen doelstelling klimaatakkoord en doelen
energietransitie, ook in NZKG waarin Tata Steel een belangrijke speler is.

• Ministerie van I&W: Kaderstellend voor regelgeving die geldt voor Tata
Steel en die provincie (OD NZKG) toepassen op Tata Steel. Verder een
eigen opgave in kader SLA, ook in de IJmond.

• Provincie Noord-Holland: Uitvoeren programma Tata Steel: Zoveel
mogelijk verminderen negatieve effecten van Tata Steel op gezondheid
en veiligheid in de IJmond. Op lange en op korte termijn.

• Projectbureau NZKG: Belangrijke regisserende rol in algehele opgave voor
energietransitie en economische ontwikkeling NZKG gebied.

• IJmondgemeenten: Gezondheid en economische ontwikkeling.

Er zijn nog meer partijen met een rol of belang. Voorstel is om in ieder geval te 
starten met deze partijen als kerngroep.  
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Aanpak en eerste acties 

1. Bestuurlijk overleg 4 februari 2021

Doel: 
• Bestuurlijk uitspreken en vaststellen dat Tata Steel ons allemaal aan

gaat, dat we elkaar nodig hebben en dat de in dit document
voorgestelde gezamenlijke werkgroep Tata Steel nodig is.

• Dit document kan als bespreeknotitie dienen, eerste verkennende
bespreking doelen zoals geformuleerd bij korte en lange termijn
(NB: hoeft niet op 4 februari bestuurlijk te worden vastgesteld, een
opdracht tot verdere uitwerking en verkenning is voldoende).

2. Plannen 2 bijeenkomsten ambtelijke gezamenlijke werkgroep Tata
Steel

Doel: 
• Bepalen of overzicht van samenwerkingsverbanden, programma’s en

plannen compleet is (aanvullen waar nodig)
• Bepalen of rollen en bevoegdheden compleet en helder zijn.
• Aanvullen en (voorlopig) vaststellen van onderwerpen en doelen

waarin we samenwerken (zie opsomming bij korte en lange termijn).
• Frequentie en samenstelling vervolg overleggen bepalen, inplannen

bijeenkomst ambtelijke opdrachtgever en andere praktische zaken.

Bestuurlijk overleg 
• Minister van EZK
• Staatsecretaris van I&W
• Gedeputeerde Leefbaarheid, gezondheid

en milieu provincie Noord-Holland

Ambtelijk opdrachtgever 
•  (EZK)
•  (I&W)
•  (PNH)

Ambtelijke werkgroep 
•  (EZK)
•  (EZK)
•  (EZK)
•  (I&W)
•  (I&W)
•  (provincie)
•

(provincie/projectbureau)
    

10.2e
10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
10.2e
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Doel: 
• Een notitie vaststellen door de ambtelijk opdrachtgever op basis van

dit document en het resultaat van de onder 2 genoemde
bijeenkomsten. De startnotie bevat in ieder geval doel, structuur en
samenstelling van de gezamenlijke werkgroep Tata Steel.



Beantwoording van vragen op het terrein van de minister van EZK 
-- BBH 2020  

Antwoorden op de vragen gesteld door de PVV 

 
 

 
 

 

4. Wil het kabinet regie pakken op een reddingsplan voor Tata Steel en daarmee zorg
dragen voor de toekomstbestendigheid van Tata Steel? 

Het is de primaire verantwoordelijkheid van Tata Steel om als een toekomstbestendig staalbedrijf 
te opereren in IJmuiden. Tata Steel heeft net zoals een aantal andere energie-intensieve bedrijven 
een grote uitdaging om te verduurzamen. Op dit moment is er echter geen sprake van een 
noodzaak voor een reddingsplan. 

Mede op basis van eerdere oproepen en moties uit de Kamer is de regering intensief in gesprek 
met Tata Steel op alle niveaus: Tata Steel Nederland (IJmuiden), Tata Steel Europe, Tata Steel 
Limited (hoofdkantoor India). Wij zijn gezamenlijk en constructief mogelijkheden aan het 
onderzoeken voor een competitief, groen en toekomst-bestendig staalbedrijf van wereldklasse, op 
de unieke locatie in IJmuiden. Het is van belang dat er rust gaat ontstaan rondom IJmuiden.  

7. Hoe moeten de doelen van het Klimaatakkoord (49% CO2-reductie) gehaald worden,
nu het niet kan met de miljarden die er al in geïnvesteerd worden en de vraaguitval door
de coronacrisis? Wat komt er op ons af om het wel te realiseren?

8. Het is zorgwekkend en beangstigend dat het klimaatbeleid nu verdubbeld zou moeten
worden om het doel van 2030 te behalen. De huidige kosten van het klimaatbeleid zijn
hoog voor burgers en leiden tot energie armoede en klimaat vluchtelingen. Hoe zien de
aanvullende klimaatdoelen eruit (welke, hoeveel nieuwe) en waar moeten de mensen
naartoe die op de vlucht slaan?

Het is niet zo dat het klimaatbeleid verdubbeld moet worden. Voor 2030 heeft PBL verschillende 
maatregelen nog niet in de berekening kunnen betrekken. Het kabinet is en blijft voornemens om 
het doel voor 2030 te realiseren. Daarom zet ik allereerst met partijen in op een voortvarende 
uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft het kabinet met het oog op de 
ophoging van het Europese doel naar 55% een onafhankelijke ambtelijke studiegroep ingesteld 
onder voorzitterschap van Laura van Geest. De studiegroep zal zonder (politieke) last en 
ruggespraak alle mogelijke maatregelen in kaart brengt ten behoeve van een nieuw kabinet.  

Ik deel het beeld daarbij niet dat we als Nederland niet in staat zouden zijn om de kosten van de 
energietransitie te dragen. Voor het kabinet is een belangrijk uitgangspunt dat de Klimaatopgave 
op een zo kostenefficiënte mogelijke wijze wordt vormgegeven, zodat de transitie betaalbaar blijft 
en we als samenleving in staat blijven om deze transitie te betalen. Recent onderzoek van PBL 
bevestigt dit beeld. Het rapport schat de totale nationale kosten in het basispad in de 
kostenramingen van het Klimaatakkoord. voor de hele periode van 2000 tot 2050 op ongeveer 52 
miljard euro. Dat is veel geld maar tegelijkertijd gemiddeld slechts 0.1% van het BBP.  

9. Ten aanzien van de brandbrief van 70 organisaties om te stoppen met subsidies voor
biomassa of duidelijk te maken wanneer de subsidies stoppen: hoe zit het met de
biomassacentrale in Vierpolder, die tuinders willen bouwen? De subsidie van €29,2
miljoen blijft gewoon beschikbaar, voor het geval de biomassacentrale er toch
komt. Waarom?

354

buiten reikwijdte



Projecten met een subsidiebeschikking behouden die subsidiebeschikking gedurende de looptijd 
van het project. Ook geldt voor iedere categorie een bepaalde realisatietermijn. Het intrekken van 
een subsidiebeschikking voor het einde van de looptijd, of voor het einde van de realisatietermijn, 
doet afbreuk aan de investeringszekerheid en is juridisch niet mogelijk. Overigens betreft de 
genoemde €29,2 miljoen een maximum. De verwachte kastuitgaven liggen naar verwachting 
aanzienlijk lager, maar hangen af van de ontwikkeling van de energieprijzen.  
  
10. Beleid is bedoeld voor de komende decennia, maar staat nu een jaar nadat het 
bedacht is al op losse schroeven – het blijkt een drama om woningen van het gas te 
halen en er is grote kritiek op biomassa. Dit laat amateurisme zien en dat er gehaast 
zaken zijn bedacht die niet voldoende doordacht zijn. Daar moeten we zo snel mogelijk 
van af. Hoe herstellen we dit en voorkomen we dit in de toekomst?  
  
We zijn een jaar bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Veel partijen werken hard aan 
het halen van onze afspraken en deze liggen, ondanks corona, grotendeels op schema. Er zijn al 
mooie resultaten zichtbaar, maar we komen ook knelpunten tegen. Dat is logisch, want de praktijk 
is weerbarstig.  
  
Een uitvoeringsagenda van deze omvang voor het klimaat is nog niet eerder vertoond. Alle 
puzzelstukjes die op papier in elkaar passen moeten nu en de komende tijd in de praktijk in elkaar 
vallen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot onverwachte mee- en tegenvallers. We zullen hordes 
tegenkomen die we moeten nemen. De monitorings- en borgingscyclus, zoals geformuleerd in de 
Klimaatwet, helpt ons om de hordes te nemen en de doelen te halen. Met deze cyclus houdt het 
kabinet overzicht en creëert het voorspelbaarheid voor stakeholders, maar kan het ook bijsturen 
als dat nodig is. Richting 2030 zullen we vinger aan de pols moeten houden of de huidige set aan 
maatregelen voldoende is.  
  
De grootste uitdaging de komende jaren voor politiek en maatschappij is te werken aan acceptatie 
en draagvlak voor alle technische oplossingen en bijbehorende instrumenten die nodig zijn om de 
ambitieuze klimaatdoelen te halen. We moeten oppassen dat de opties voor de energiemix van de 
toekomst uit worden gesloten. We kunnen het ons niet veroorloven dat na het applaus voor een 
breed maatschappelijk akkoord in de uitvoering de technische mogelijkheden één-voor-één worden 
‘afgeschoten’. Zeker niet nu de Europese klimaatambities hoogstwaarschijnlijk aangescherpt gaan 
worden.   
  
Antwoorden op de vragen gesteld door de VVD  
  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
26. Bedrijven zetten soms druk op regio's om snel vergunningen te verlenen om het doel 
voor 2025 te kunnen halen. Hoe wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat dat in 
overeenstemming brengen met de tijdlijn voor de RES’en die wellicht over een jaar tot 
andere invullingen leiden?   
  
Enerzijds zien we dat partijen druk zetten op de vergunningverlener. Ik krijg anderzijds het signaal 
dat regio’s juist wachten tot de RES 1.0 is vastgesteld. In de RES’en zijn bestaande, in 
voorbereiding zijnde en mogelijk toekomstige projecten opgenomen. Het is aan de decentrale 
overheden om te zorgen dat de huidige vergunningverlening zich verhoudt tot de RES.  
Het Rijk zit als actief partner in het RES-proces. Vanuit die rol vind ik het van belang dat de nieuw 
te verlenen vergunningen aangesloten worden op de contouren van de RES.   
  
In het Klimaatakkoord is – juist om te zorgen voor een goede aansluiting tussen het zorgvuldige 
proces van de RES’en en de beschikbaarheid van de SDE++ – met de VNG aan de ene kant en de 
energieproducenten van Energie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie 
(NVDE) aan de andere kant aanvullend de afspraak gemaakt dat de financiering van hernieuwbare 
elektriciteit via de SDE++ doorloopt tot en met 2025 ten behoeve van het RES-proces. Daarmee 
hebben we initiatiefnemers ook de tijd en ruimte om nog subsidie aan te vragen.   

buiten reikwijdte



Zowel het huidige als het volgend kabinet zal hier aandacht voor houden en hier het gesprek over 
blijven voeren met de regio’s.   
 
27. Er worden nu SDE-subsidies gegeven voor projecten die geen 50% lokale participatie 
hebben. Wordt dit in de volgende rondes later ingehaald? 
 
De afspraken over en realisatie van lokaal eigendom zijn niet afhankelijk van de verstrekte SDE-
subsidie en vice versa. In hernieuwbare energieprojecten die nu tot stand komen, wordt op 
verschillende manieren participatie toegepast. Deze praktijk is sterk in ontwikkeling en groeiende. 
Decentrale overheden, ontwikkelaars en de coöperatieve sector worden op verschillende manieren 
gestimuleerd en ondersteund in het realiseren van de afspraken over (financiële) participatie.  
Het streven naar 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie is een algemeen streven voor 
2030 zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het realiseren van lokaal eigendom is afhankelijk 
van de gezamenlijke inspanningen van overheden, RES-regio’s, initiatiefnemers en andere partijen. 
Ik constateer ook een gedeelde motivatie om hernieuwbare energie met goede betrokkenheid van 
de omgeving te realiseren. 
 
Het Klimaatakkoord is pas een jaar oud en de effecten van de inspanningen op het gebied van 
participatie zullen naar verwachting pas over enkele jaren volledig zichtbaar zijn. Een oordeel over 
het van de grond komen van participatie is daarom nu nog niet te geven. Om de voortgang van 
participatie te kunnen volgen heb ik, naar aanleiding van de motie Heerma c.s. van 3 juli 2019 
(Kamerstuk 32 813, nr. 361), opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een Monitor Participatie 
Hernieuwbare energie op land. Als in de loop van de uitvoering van het Klimaatakkoord blijkt dat 
de ontwikkeling van participatie achterblijft, kan dit aanleiding zijn tot aanvullende afspraken of 
maatregelen. 

 
28. Hoe gaat de minister om met de afspraken die het Rijk maakte in het klimaatakkoord 
die niet altijd sporen met de criteria en tijdlijnen van alle bijbehorende huidige 
regelingen?   
  
In het Klimaatakkoord is zo goed mogelijk getracht de verschillende afspraken en tijdpaden op 
elkaar aan te laten sluiten. Zo is bij de afspraken rondom de beschikbaarheid van de SDE+ voor 
hernieuwbare elektriciteit, rekening gehouden met de tijd die de medeoverheden nodig hebben om 
tot het opstellen en uitwerken van de Regionale Energiestrategieën te komen. Op deze manier 
sluiten beide afspraken goed op elkaar aan. Tegelijkertijd geldt ook hier dat een uitvoeringsagenda 
van deze omvang voor het klimaat nog niet eerder is vertoond. Dit geldt inderdaad voor nieuw 
beleid, maar ook voor de aanpassing van de huidige regelingen. Alle puzzelstukjes die op papier in 
elkaar passen moeten nu en de komende tijd in de praktijk in elkaar vallen. Dit leidt dus hier ook 
tot onverwachte mee- en tegenvallers. De Klimaatnota, KEV en Monitor Klimaatbeleid geven inzicht 
in de voortgang en dit helpt ons bij de uitvoering in het komende jaar.  
Als onderdeel van de Klimaatnota is het wetgevingsprogramma een belangrijk instrument om (de 
voortgang van) de totstandkoming van wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en zo nodig bij te 
sturen. Op basis hiervan kan worden bezien of er inderdaad afspraken uit het KA zijn, die niet 
(altijd) sporen met de criteria en tijdlijnen van bijbehorende huidige regelingen. Dit kan vervolgens 
via de stabiele samenwerkingsstructuur van de Ministeriele Commissie Klimaat en Energie (MCKE), 
de Ambtelijke Commissie Klimaat en Energie (ACKE) en de daaronder actief zijnde 
interdepartementale ambtelijke werkgroepen worden bijgestuurd.   
   
33. Kunt u snel duidelijkheid geven aan bedrijven over hoe de CO2-heffing en de 125 
miljoen voor de knelpunten ingezet gaan worden?  

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de inzet van de €125 mln. ter voorkoming van 
weglek van werkgelegenheid en emissies. Dat komt doordat deze middelen gekoppeld zijn aan de 
invoering van de CO2-heffing, waarvoor een wetsvoorstel is ingediend dat op dit moment in de 
behandeling van het Belastingplan meeloopt. De inzet van het kabinet is om, indien de CO2-heffing 
na wetsbehandeling wordt ingevoerd, te beginnen met monitoring van bedrijven opdat risico’s op 
weglek inzichtelijk worden. Die risico’s kunnen verschillende oorzaken hebben. In de Kamerbrief bij 
het klimaatakkoord (Kamerstukken 32 813, nr. 342) is dan ook aangegeven dat bij inzet van de 
€125 mln. in elk geval gedacht kan worden aan ondersteuning bij infrastructurele knelpunten en 
aan uitrol van duurder CO2-reducerend potentieel dat individuele bedrijven nodig hebben om de 
heffing te kunnen vermijden, maar waarvoor zij vermoedelijk niet concurrerend kunnen inschrijven 
binnen de verbrede SDE+. Indien de CO2-heffing wordt ingevoerd, ben ik voornemens het 



draaiboek tegen weglek inclusief de inzet van de 125 mln. in het voorjaar van 2021 uit te werken 
en naar de Kamer te sturen. 

34. Recent sneuvelde het geothermie project in de glastuinbouw in Noord-Limburg. De 
indruk is daarbij, dat SodM met name op kennis over geothermie niet alle inzichten 
actueel heeft en dat Duitsland, een paar kilometer verder, beter zicht heeft op de risico’s. 
Bijvoorbeeld doordat mijnbouw daar veel langer is doorgegaan. Aangezien ook van 
geothermie veel wordt verwacht, vraag ik de minister wat hij leert van de 
gebeurtenissen in Limburg?  
  
Laat ik beginnen te zeggen dat veiligheid voorop staat bij elke mijnbouwactiviteit. In deze regio 
komen ook natuurlijke aardbevingen voor en dat betekent dat er al spanningen in de ondergrond 
aanwezig zijn. Het project in Limburg was een van de eerste geothermieprojecten in Nederland 
waarbij uit de breuksystemen werd gewonnen. CLG heeft het project stilgelegd nadat er bevingen 
plaatsvonden in de omgeving van de warmtewinning. Uit de analyses van de tijdelijke winning 
blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd. Dat is reden dat 
ik van SodM geen positief advies heb ontvangen over dit project. De les die we hieruit hebben 
geleerd is dat er meer onderzoek nodig is naar de risico’s van geothermie in breuksystemen in dit 
gebied. Er lopen nu diverse onderzoeken.  
  
35. Dan nog een vraag over de indirecte kostencompensatie ETS. Als één van de weinige 
lidstaten heeft Nederland nog niet over voortzetting besloten. Dit gaat knellen: de kosten 
worden een jaar na dato vergoed, dus onduidelijkheid vanaf 2022 betekent dat bedrijven 
daar al komend jaar mee te maken hebben. Ziet de minister dit ook en hoe gaat hij 
daarmee om?    

In het Klimaatakkoord is eerder aangegeven dat de huidige regeling indirecte kostencompensatie 
ETS afloopt. Het Kabinet streeft ernaar om in 2021 een besluit te nemen over eventuele 
voortzetting van de regeling. Een besluit tot voortzetting van de regeling indirecte 
kostencompensatie ETS heeft grote budgettaire consequenties die een zorgvuldige afweging van 
het Kabinet vereist. 

 
Antwoorden op de vragen gesteld door de Groenlinks  
  
37. Is de minister het met Groenlinks eens dat de cumulatie van door menselijk handelen 
veroorzaakte crises dwingt tot ander economisch denken? Wanneer bekeert de minister 
zich tot transitie-econoom?  
  
Economen staan al sinds de 19e eeuw stil bij de kwetsbaarheid van onze natuurlijke bronnen en de 
externaliteiten van ons gedrag die deze bronnen beïnvloeden. Het bewustzijn hierover bij 
beleidsmakers is gegroeid over de jaren. Klimaatverandering is een concreet en urgent voorbeeld 
van zo een aanslag op onze natuurlijke bronnen. De klimaatcrisis maakt van iedere econoom die 
vandaag de dag met beleid te maken heeft een transitie-econoom.   
  
Het tegengaan van klimaatverandering heeft bij dit kabinet topprioriteit. Om klimaatverandering 
tegen te gaan en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken is in juni 2019 het 
Klimaatakkoord na intensief overleg met stakeholders en verschillende sectoren gepresenteerd. 
Veel afspraken uit dit akkoord zijn intussen omgezet naar concreet beleid, en dit kabinet blijft de 
inzet herijken waar nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat reflecteert in naam al 
de transitie die voor handen ligt. In de groeistrategie van december 2019 toont het kabinet zich 
bewust van het belang van de klimaat- en energietransitie, niet alleen vanwege de 
maatschappelijke kosten, maar ook vanwege de economische kosten van klimaatverandering. 
Daarom wordt het benutten van de transities gezien als één van de zes fundamentele gebieden die 
het verdienvermogen van Nederland kunnen versterken.  
  
39. Gaat het kabinet de motie Segers/Klaver over het isolatieprogramma heel ruimhartig 
uitvoeren?   
  
De minister van BZK zal de Kamer hierover informeren voorafgaand de begrotingbehandeling van 
BZK. Deze staat gepland op maandag 9 november.  
  
41. De jaarlijkse productie van elektra uit kolen moet ieder jaar verder dalen, ook na 
2023. Is de minister daar nu eindelijk toe bereid?  
  



Ik bezie op dit moment nog de maatvoering van het wetsvoorstel productiebeperking 
kolencentrales en bestudeer het ingediende voorstel voor de subsidie vrijwillige sluiting. Ik 
verwacht het wetsvoorstel eind november naar uw Kamer te versturen en u dan ook te informeren 
over de voortgang van de vrijwillige sluiting. Rekening houdend met leveringszekerheid doen we op 
het kolendossier alles wat mogelijk is. De inzet is om het Urgenda-vonnis te halen.  
   
Met de wet Verbod op kolen is vastgelegd dat per 2020 de Hemwegcentrale en per 2025 de 
Amercentrale elektriciteit niet meer uit kolen mogen produceren en per 2030 geldt hetzelfde voor 
de drie overige (nieuwste) centrales. Hiermee is een duidelijk uitfaseringspad geschetst.   
  
42. Er moeten veel meer verplichtingen komen om energie te besparen. Gaat dat nu echt 
gebeuren?  
  
We zetten eerst in op uitvoering van die maatregelen uit het Klimaatakkoord, voordat eventuele 
nieuwe verplichtingen aan de orde zijn. In het Klimaatakkoord is afgesproken primair te sturen op 
CO2-reductie. Energiebesparing maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Er is echter geen apart 
doel voor energiebesparing vastgesteld.  
   
Artikel 7 Europese Energie-Efficiëntierichtlijn (EED) verplicht Nederland wel om bij 
eindverbruikssectoren energie te besparen. Voor de periode 2014-2020 lag dat doel op een 
cumulatieve finale energiebesparing van 482 petajoule. Dit doel wordt met 593 petajoule in de 
periode 2014-2018 ruimschoots gehaald.   
  
Voor de periode 2020-2030 is de doelstelling 924 petajoule energiebesparing. Het beleid dat in de 
KEV 2020 is meegenomen (tot 1 mei 2020) is hiervoor nog niet toereikend. In de KEV 2020 is 
echter niet al het beleid uit het Klimaatakkoord meegenomen, zoals verbreding van de 
energiebesparingsplicht naar CO2-besparende maatregelen en beleidsinstrumenten voor de 
dienstensector.  
  
46. Erkent de minister dat deze studie niet als een ‘onafhankelijk’ product aan de Kamer 
gepresenteerd had moeten worden; want het is hooguit een gekleurd position paper van 
de nucleaire sector?  
  
De motie van de leden Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35 167, nr. 15) verzocht de 
regering onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de 
kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te 
brengen.  
  
Als antwoord op de motie is een rapport opgesteld over kernenergie in een internationaal kader 
waarbij een literatuurstudie is gemaakt gebaseerd op openbare wetenschappelijke rapporten en 
documenten van instituties als bijvoorbeeld IEA, IPCC, IAEA, OECD/NEA.   
  
De consultants van ENCO hebben technische nucleaire kennis en expertise met betrekking tot de 
internationale vraagstukken rondom kernenergie. ENCO gaat daarbij zelf over de inzet van zijn 
experts, daar kan en wil ik geen invloed op hebben. Ik sta nog steeds achter de keuze voor ENCO, 
dat ik mede op advies van ons netwerk gekozen heb. ENCO maakt gebruikt van deskundigen die 
veel kennis hebben op nucleair terrein en elektriciteitsbronnen. ENCO wordt door diverse andere 
landen ingezet, ook door landen die kritisch staan ten opzichte van nucleaire energie. Ik verwijs 
naar wat ik hierover in mijn brief heb aangegeven. Het rapport is daarmee dus geen gekleurd 
position paper van de nucleaire sector.   
  
Antwoorden op de vragen gesteld door CDA  
   
54.  Over traject van de SDE++. De Europese Commissie zet een streep door Nederlandse 
plannen om groene waterstofproductie te stimuleren. De heer Timmermans is bereid 
mee te denken. In hoeverre heeft de minister dit al opgepakt en houdt hij de vaart erin?  
  
Het staatssteuntraject over de SDE++-goedkeuring loopt nog. Ik ben met de Europese Commissie 
actief in gesprek over de mogelijkheden om klimaatneutrale waterstof te kunnen stimuleren, ook in 
de transitiefase waarin er nog niet voldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op het 
Nederlandse net beschikbaar is. Uw Kamer is al geïnformeerd over het opschalingsinstrument 
waarover nu een internetconsultatie in voorbereiding is.   
  



55. Wind op zee en waterstof: u heeft een onderzoek toegezegd over de voor- en nadelen 
van de koppeling van de waterstofproductie en wind op zee, onder andere via 
geïntegreerde tenders. Hoe gaat het met dit onderzoek, wat zijn de voorlopige conclusies 
en wanneer wordt de kamer hierover geïnformeerd?   
  
Naar aanleiding van de motie Mulder (35300-XIII, nr. 38) heb ik Guidehouse opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om windenergie op zee en waterstof te combineren. Dit 
onderzoek is inmiddels afgerond en verwacht ik volgende week samen met de Noordzee Energie 
Outlook naar uw Kamer te sturen. Hierin zal ik ook mijn appreciatie van de Noordzee Energie Outlook 
geven en de conclusies van het Guidehouse-rapport meenemen.   
  
56. Levering van waterstof is hetzelfde belast als aardgas, omdat het niet apart 
gedefinieerd is. En er is geen harmonisering van Europese certificering voor groene 
waterstof. Kent de minister deze knelpunten en welke oplossingen ziet hij?   
  
De energiebelasting (EB) wordt geheven op aardgas en elektriciteit. Daarbij wordt als aardgas 
mede aangemerkt elk product dat direct of indirect is bestemd voor gebruik, wordt aangeboden 
voor verkoop of wordt gebruikt als aardgas. Op vervangers van aardgas zoals waterstof wordt dus 
vooralsnog volgens de huidige fiscale systematiek op dezelfde manier EB geheven als op aardgas.   
De EB kent een vrijstelling voor de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor 
elektrolytische procedés. Indien bij de productie of bewerking van waterstof elektriciteit wordt 
gebruikt voor een elektrolytisch procedé, valt die elektriciteit onder de vrijstelling.  
Certificering van waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Europese 
waterstofmarkt. Daarbij is het wel van belang dat de certificering van waterstof uit verschillende 
bronnen en productiewijzen de afname van waterstof stimuleert en niet, door onduidelijkheid of te 
strenge eisen, juist afremt. Daarom draagt Nederland actief bij aan de Europese discussie over de 
juiste implementatie van geharmoniseerde certificering en ben ik gedurende dit proces constant in 
gesprek met onder andere Vertogas en marktpartijen.  
  
58. Het kabinet is in gesprek met MKB-Nederland over de MKB-impacttoets. Wat zijn de 
uitkomsten hiervan?   
  
Het kabinet is met MKB-Nederland en vele verschillende branche-organisaties over de acties voor 
het mkb naar aanleiding van het onderzoek. Een aantal regelingen is nog in ontwikkeling en de 
uitkomsten zullen dus nog volgen.  
Op het gebied van centrale informatievoorziening is de digitale tool voor mkb’ers 
www.mkbklimaatwerk.nl op 30 oktober jl. gelanceerd. Deze tool is in samenspraak met MKB-
Nederland gemaakt.  
Daarnaast kijken wij ook naar de achterliggende financieringsvraagstukken voor de 
klimaatopgaven van het mkb, de terugverdientijden, en belemmeringen van ondernemers om 
bijvoorbeeld energiebesparing in hun investeringsplan op te nemen. Een aantal regelingen is nog in 
ontwikkeling en de uitkomsten zullen dus nog volgen. Over deze en andere onderdelen worden 
momenteel gesprekken gevoerd met private partijen, mkb-organisaties en Invest-NL. Hierover zal 
ik u voor het einde van dit jaar nader informeren.  
Een voorbeeld is dat bij het inrichten van nieuwe subsidie-instrumenten voor de verschillende 
sectoren ingericht die ook geschikt zijn voor het mkb, zoals een regeling voor 
energiebesparingsmaatregelen en een aanschafsubsidie voor nul-emissie bestel- en vrachtauto’s. 
Een ander voorbeeld hiervan is dat ik, samen met de minister van BZK, zal bezien of en hoe 
ontzorgingsconcepten voor energiebesparing van bedrijfsgebouwen kan worden gesteund. Door 
een open standaard wordt het risico voor financiers beperkt, waardoor het makkelijker wordt voor 
ondernemers om de energiebesparing van hun gebouw uit te besteden aan (uitvoerende) partijen. 
Daarbij zal ik ook bezien of Invest-NL hierbij een rol kan spelen. Daarnaast wordt er nauw 
opgetrokken bij de regeling voor energiebesparingsmaatregelen, zoals de regeling voor 
energiebesparingsmaatregelen, die mkb’ers kunnen gebruiken op het gebied van 
energiebesparing.   
  
59. Hoe gaat het met het financieringsvraagstuk, gaat het goed bij Invest-NL? Bedrijven 
die geschikt zouden zijn voor financiering bij Invest-NL maken hier niet altijd gebruik 
van.     
  
Invest-NL heeft bij haar oprichting een duidelijk mandaat en criteria meegekregen waaraan 
proposities moeten voldoen, wil de instelling hier financiering aan kunnen verstrekken. 
Voorbeelden van deze criteria zijn dat er bijvoorbeeld geen sprake mag zijn van staatssteun, dat 
Invest-NL additioneel aan de markt moet zijn en dat er ook uitzicht moet zijn op rendement.   



Invest-NL gaat zelf over haar investeringsbeslissingen en het toetsen van proposities aan de eisen 
die voor de instelling gelden.  
Wat betreft de stand van zaken van Invest-NL heeft Wouter Bos, CEO van Invest-NL, begin deze 
week een interim-bericht gestuurd naar uw Kamer waarin hij ingaat op de ontwikkelingen van de 
organisatie. Zoals u in deze brief kunt lezen ziet Invest-NL dat er een grote vraag is vanuit de 
markt. Tegelijkertijd zijn de financieringen complex en vragen ze tijd. Hierdoor duurt het langer 
voordat er financieringen rondkomen en bekend gemaakt kunnen worden.   
Toch kunnen er al een aantal financieringen genoemd worden:  

1. Na het uitbreken van de coronacrisis heeft Invest-NL € 100 miljoen uitgetrokken 
voor overbruggingskredieten voor start- en scale-ups. Vanuit dit programma zijn 
momenteel 2 financieringen verstrekt en Invest-NL verwacht voor het einde van het 
jaar 5-10 andere financieringen te kunnen melden.   
2. Daarnaast heeft Invest-NL recent € 5 miljoen financiering verstrekt aan het 
Duurzaam MKB-fonds om duurzame MKB-ondernemers te helpen tijdens de 
coronacrisis.   
3. Tevens heeft Invest-NL samen met de Europese Investeringsbank (EIF) het Dutch 
Future Fund (DFF) opgezet. Vanuit dit fonds zullen er middelen beschikbaar zijn voor 
start- en scale ups uit diverse voor Nederland belangrijke sectoren.   
4. Daarnaast onderzoekt het kabinet samen met Invest-NL het opzetten van een 
soortgelijk fonds voor grotere investeringsbedragen (deep tech) en het ontwikkelen van 
een financieringsbron voor het stimuleren van non-bancaire MKB financiering. Voor 
deze drie initiatieven is vanuit Invest-NL € 250 miljoen beschikbaar en heeft het 
kabinet € 250 miljoen gereserveerd.   

Daarnaast is Invest-NL ook bezig om zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese faciliteiten. 
Zo is de instelling inmiddels geaccrediteerd voor het InnovFin programma van de Europese 
Investeringsbank. Gebruikmakend van dit garantieprogramma zal Invest-NL financiering kunnen 
verschaffen met een onderliggende garantie van EIF.   
Al met al denk ik dat Invest-NL langzaamaan op stoom komt. Ik ga er vanuit dat de instelling deze 
lijn voortzet en de komende tijd steeds beter haar rol en positie pakt.  
   
61. Het is van belang dat inwoners voldoende zijn aangehaakt bij de energietransitie. Is 
de minister bereid om inwoners zelf budget te geven om in te zetten voor de 
energietransitie, naar het voorbeeld van de pilot in Emmeloord? En kan het Wopke-
Wiebes fonds hiervoor worden ingezet?  
  
Brede betrokkenheid van burgers is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Daarom willen 
we als overheid burgers ook echt betrekken, via o.a. de brede publiekscampagne ‘Iedereen doet 
WAT’. Burgers kunnen met eigen initiatieven direct en indirect bijdragen aan de doelen van de 
energietransitie.  
In de RES’en, bij hernieuwbare energieprojecten en in de wijkaanpak steun ik deze initiatieven via 
de Participatiecoalitie, die door het hele land bewonersinitiatieven en energiecoöperaties helpt met 
kennis en expertise. Daarnaast ondersteun ik lokale energieprojecten met het ontwikkelfonds voor 
energiecoöperaties en met de postcoderoosregeling. Voor de verduurzaming van hun woning 
kunnen bewoners kunnen direct subsidie aanvragen via bijvoorbeeld ISDE en via gemeenten op 
basis van PAW. Provincies en gemeenten bieden zelf vaak ook mogelijkheden hiervoor.  
Het Groeifonds is bedoeld voor éénmalige investeringen die de groeicapaciteit van de Nederlandse 
economie structureel vergroten, en is niet gericht op kleinschalige subsidies.  
  
  
62. In Leeuwarden is er een collectief warmtesysteem. Dit is een flexibel systeem en kan 
geothermie gebruiken op later moment. Hoe kijkt de minister tegen dit type oplossingen 
aan en de rol daarbij voor de gebouwde omgeving?   
  
In Leeuwarden worden concreet stappen gezet om het warmtenet uit te breiden en onder meer 
door geothermie van warmte voorzien.  Dat is een ontwikkeling die ik toejuich. Hiermee wordt de 
verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving actief vormgegeven.   
  
64. Is de minister bereid om samen met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties het gebruik van hybride waterpompen te stimuleren, conform de 
motie van het CDA?   
  
In de Routekaart Groen Gas (Kamerstuk 31 813, nr. 487) van 30 maart 2020 is aangekondigd dat 
het kabinet nader zal onderzoeken of en hoe hybride warmtepompen verder gestimuleerd kunnen 
en moeten worden. Op dit moment wordt de installatie van hybride warmtepompen reeds 



gestimuleerd via de ISDE. Samen met de minister van BZK geef ik op dit moment uitvoering aan 
bovengenoemde motie en is er ambtelijk onderzoek gaande naar de verdere stimulering van 
hybride warmtepompen.   
  

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

   
 
 

   
  
67-69. Mkb-bedrijven zonder beursnotering vallen niet onder de drempelwaarden van de 
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75. Het CDA is op het functioneren van Invest-NL niet gerust, met name omdat projecten 
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 81. De klimaattransitie kost ook banen. Er staat een kapotte centrale op de Maasvlakte. 
Deze zou zijn gekocht voor 200 miljoen euro door de eigenaar, inclusief twee Duitse 
centrales. Klopt dit? Het kabinet is bereid een kwart miljard te betalen voor de ene 
centrale.   
Kan het kabinet garanderen dat de medewerkers in de kolencentrale en in de 
gehele keten een regeling krijgen, minstens zo goed als de regeling voor de 
Hemwegcentrale?  
 
De aankoopprijs van de centrale door eigenaar ENGIE is niet te verifiëren. Het feit dat alleen wordt 
gesproken over de schuldreductie van ENGIE van 200 miljoen laat ruimte voor een hogere 
koopprijs. Bij eventuele versnelde stopzetting met een subsidie mag geen sprake zijn van 
overcompensatie. Met andere woorden, als er een subsidie wordt verstrekt kan deze niet hoger zijn 
dan de huidige waarde van de centrale. De Europese Commissie ziet erop toe dat er geen sprake 
zal zijn van ongeoorloofde staatssteun, dus van overcompensatie. Bij het bepalen van de waarde 
van de centrale word ik geholpen door een externe adviseur.  
 
Werknemers van de kolencentrale die als gevolg van een eventuele beëindiging van de 
elektriciteitsproductie met behulp van kolen door middel van de voorgestelde subsidie voor 
vrijwillige sluiting hun baan verliezen, moeten door het bedrijf adequaat worden ondersteund. Ik 
heb daarom eisen gesteld aan het plan dat de centrales hiertoe moeten opstellen, wat aansluit bij 
de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het Westhavenarrangement (in het kader van de sluiting 
van de Hemwegcentrale). Werknemers kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen en worden 
ondersteund en begeleid in de zoektocht naar een nieuwe baan. 

 
Antwoorden op de vragen gesteld door D66  
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87 Het is belangrijk om snel een eindjaar en voortvarend afbouwpad voor de subsidies 
op houtachtige biomassa te hebben en dit geld nuttig voor andere doelen te benutten. 
Wanneer komt het advies van het PBL? Welke opdracht is er meegegeven door de 
minister over het afbouwpad?   
  
Het kabinet is voornemens de uitfaseringsstrategie voor subsidies op houtige biogrondstoffen eind 
dit jaar aan uw Kamer aan te bieden. Hiermee zal in december 2020 de uitfaseringsdatum voor 
subsidies op houtige biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte bekend zijn. Het PBL is 
gevraagd inzicht te geven in de haalbaarheids- en betaalbaarheidseffecten van verschillende 
uitfaseringsdata op de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het PBL brengt verder in 
beeld hoe houtige biogrondstoffen momenteel worden ingezet, alsmede welke alternatieve 
warmtebronnen er zijn in de energietransitie.   
  
88. 1 op 6 projecten uit de SDE++ gaan niet door. Hoe zorgt de minister dat deze 
projecten toch door kunnen gaan? En hoe zorgt de minister dat de SDE-overschotten 
beschikbaar blijven voor de energietransitie (en niet zoals dit jaar 680 miljoen euro 
terug laten vloeien naar de algemene middelen)?   
  
De benodigde toename van het aandeel hernieuwbare energie blijkt in de praktijk soms 
weerbarstig. Omdat de SDE++ alleen subsidie uitkeert indien projecten ook daadwerkelijk 
produceren, blijven de kasuitgaven van de SDE++ achter indien projecten uitvallen of minder 
produceren dan oorspronkelijk verwacht werd.   
De meeste uitval in aantallen is te zien bij zon-PV-projecten. Om de regeling zo toegankelijk 
mogelijk te maken is voor veel zon-PV-projecten bij de aanvraag geen vergunning nodig, waardoor 
deze projecten vaak minder ver gevorderd zijn op het moment dat ze subsidie aanvragen en 
hierdoor relatief vaak uitvallen of vertragen. Het is mogelijk om uitval van projecten binnen de 
SDE++ te beperken door de indieningseisen voor met name zon-PV te verhogen. Dit zou er echter 
toe leiden dat het met name voor kleinschalige projecten het lastiger wordt om in te dienen. 
Daarom is ervoor gekozen om eventuele niet benutte middelen in enig jaar beschikbaar te houden 
voor uitgaven aan projecten in toekomstige jaren middels de begrotingsreserve duurzame 
energie.   
De € 680 mln is ingezet als bijdrage aan de Rijksbrede problematiek. In de Voorjaarsnota van dit 
jaar is dit toegelicht. De rijksbrede problematiek bestond onder andere uit de stikstofopgave waar 
dit kabinet voor staat. Er is echter geen directe relatie te leggen tussen de bijdrage van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de verschillende uitgaven uit het generale beeld. 
Dit was puur financieel gedreven vanwege de zeer bijzondere omstandigheden en de vele 
(financiële) opgaven dit voorjaar. Die ruimte in de beschikbare middelen voor de SDE is er nu niet 
meer.  
Het geheel van de meerjarig beschikbare middelen, inclusief de begrotingsreserve duurzame 
energie, is toereikend en nodig voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Dus om de 
klimaatdoelen niet in gevaar te brengen, is het de inzet van het kabinet om alle middelen in te 
zetten voor de benodigde verduurzaming.     
  
91. D66 wil de ontwikkeling van waterstof versnellen, maar dit moet wel bijdragen aan 
klimaatdoelen en niet tot meer CO2-uitstoot leiden. Dit risico is er als we niet meer 
schone opwekkingscapaciteit creëren. Hoe kan het verlenen van vergunningen voor meer 
wind op zee versneld worden?   
  
Met de huidige routekaart windenergie op zee wordt invulling gegeven aan de doelstelling uit het 
Klimaatakkoord om in 2030 49 TWh productie van windenergie op zee te hebben. Dit komt overeen 
met ongeveer 40% van ons huidige elektriciteitsgebruik en is dus al zeer substantieel. Het 
realiseren van meer wind op zee voor 2030 behelst dan ook meer dan het alleen verlenen van 
meer vergunningen. Verdere groei van windenergie op zee zal goed moeten aansluiten (in tijd, 
locatie en technisch) met de ontwikkeling van de vraag op land (waaronder de groei van 
waterstofproductie uit elektrolyse). Ik ben voornemens om volgende week een brief aan uw Kamer 
te versturen waarin ik schets welke randvoorwaarden nodig zijn om verdere groei van wind op zee 
mogelijk te maken en welke acties ik reeds in gang zet om de uitrol te kunnen versnellen indien dit 
nodig is.  
  
Antwoorden op de vragen gesteld door PvdA  
  



107. Wat gaat het Kabinet doen om de klimaatdoelen te halen? Wat is de realisatiekracht 
van het Kabinet? Welk aanvullend pakket gaat Kabinet treffen om het klimaatschip 
weer op de goede koers te krijgen?  
 
Het Kabinet heeft datgene gedaan, wat redelijkerwijs maximaal haalbaar is, ten behoeve van het 
Urgendavonnis. Bovendien geldt dat zowel voor 2020 als voor 2030 PBL maatregelen nog niet in de 
berekening heeft kunnen betrekken. Het kabinet zet met partijen in op een voortvarende uitvoering 
van de afspraken uit het Klimaatakkoord.  
 
Waar dat kan zijn maatregelen versneld: bijvoorbeeld bij maatregelen in de gebouwde omgeving 
gericht op het verminderen van het energieverbruik bij huishoudens en het MKB en het versnellen 
van de verduurzaming van huur- en koopwoningen en het maatschappelijk vastgoed.   
Ook zet het kabinet in op extra maatregelen voor CO2-reductie. In de industrie is het kabinet 
voornemens om convenanten te sluiten voor CO₂-reductie met energie-intensieve bedrijven die 
niet onder de heffing vallen. Samen met de verbreding van de energiebesparingsplicht, waarover ik 
de Kamer nog deze maand nader zal informeren, zal deze maatregel een beperkte extra CO2-
reductie realiseren. Daarnaast zorgt het kabinet ervoor dat het volgende kabinet tijdig over alle 
informatie komt te beschikken om verdere maatregelen te nemen. Daartoe heeft het kabinet met 
het oog op de ophoging van het Europese doel naar 55% een onafhankelijke ambtelijke 
studiegroep ingesteld onder voorzitterschap van Laura van Geest.  
 
111. In juni motie PvdA over onconventionele middelen om Tata Steel te helpen naar 
het "next level" te gaan, uiteindelijk moet waterstof de energiebron worden voor de 
staalindustrie. Er liggen nu concrete plannen en een uitgebreide werkgroep met naam en 
faam. Is de minister bereid met de initiatiefnemers te spreken, bereid om dit plan te 
omarmen en desnoods een consortium op te zetten om Tata Steel naar het next level te 
tillen?  
 
Mede op basis van eerdere oproepen en moties uit de Kamer is het kabinet intensief in gesprek 
met Tata Steel op alle niveaus: Tata Steel Nederland (IJmuiden), Tata Steel Europe, Tata Steel 
Limited (hoofdkantoor India). Wij zijn, gezamenlijk en constructief, de mogelijkheden aan het 
onderzoeken voor een competitief, groen en toekomst-bestendig staalbedrijf van wereldklasse, op 
de unieke locatie in IJmuiden.  
 
We zijn blij dat er meer partijen geïnteresseerd zijn in de toekomst van Tata Steel Nederland. 
Tegelijk, zou het op dit moment gesprekken aangaan met andere partijen over de toekomst van 
het bedrijf, buiten het bedrijf om, de verkeerde signalen zenden en verstoort dit het proces. 
 
  
Antwoorden op de vragen gesteld door de Christenunie  
  

 
  

 
 

 

 

 
   

  
 
 

    
  
120. Er moet een tand bij qua klimaatbeleid. In november komen er voorstellen van de 
studiegroep, wil de minister met ons met een open mind naar die voorstellen kijken en 
het klimaatprobleem niet naar een volgend kabinet door schuiven?  
  
Ik ga ervan uit dat wordt gedoeld op de voorstellen van de ambtelijke Studiegroep “Aanvullende 
klimaatopgave Green Deal”, waarover de Kamer in juni per brief is geïnformeerd (Kamerstukken 32 
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813, nr. 534). De rapportage van deze Studiegroep wordt eind dit jaar verwacht, nog niet in 
november.  
Los daarvan: we zitten nog volop in de uitvoering van de maatregelen uit het KA. Een deel van de 
maatregelen bevinden zich in de pijplijn en zijn daarom niet meegenomen in de KEV. Dat zijn ook 
de maatregelen waar iedereen het over eens is, zowel Klimaatakkoordpartijen als de meerderheid 
in de Kamer.  
Ik wil graag de resterende tijd van het kabinet gebruiken om te zorgen dat de uitvoering van die 
maatregelen helemaal op stoom is.   
Dat is ook de reden dat het kabinet zich nu richt nu op de intensivering van de uitvoering, zodat 
alle KA-maatregelen volgend jaar hopelijk wel geschikt zijn is om in de volgende KEV te worden 
meegenomen.   
Maar daarmee zijn we er nog niet, zoals terecht wordt opgemerkt. Het is duidelijk dat er 
aanvullende maatregelen nodig zijn:   
(i) om in te spelen op de tegenvallers als gevolg van de exogene omstandigheden,  
(ii) invulling te kunnen geven aan de extra opgave die voortvloeit uit de aangescherpte Europese 
ambitie.  
Ik zou echter over mijn politieke graf heen regeren als ik daar nu nog aanvullende maatregelen 
voor zou nemen. Ik vind het de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om deze te nemen.   
Bovendien liggen er, naast hetgeen is aangekondigd in de Klimaatnota, geen maatregelen op de 
plank waar iedereen het over eens is. Het volgende kabinet kan zijn keuze voor aanvullende 
maatregelen mede baseren op de adviezen van de studiegroep.   
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
Antwoorden op de vragen gesteld door PvdD  

 
 123. Hoe kan het dat het groenste kabinet zo weinig voor elkaar heeft gekregen: geen 
CO2-reductie 49%, onvoldoende energiebesparing, doel hernieuwbaar niet gehaald, 
Urgenda waarschijnlijk niet haalbaar? Waar zit dat in? 
En hoe kan het dat Nederland wacht met opschalen naar 55% reductie tot er Europese 
overeenstemming is bereikt?   
De ramingen van PBL voor 2030 geven aan dat met het beleid wat is doorgerekend de doelen voor 
2030 nog niet worden gehaald. PBL heeft echter een aanzienlijk deel van het beleid wat 1 mei nog 
niet kon worden doorgerekend nog niet meegenomen in hun analyse. Met die aanvullende 
beleidsmaatregelen zet het kabinet nog stappen om de doelen voor 2030, 2020, het aandeel 
hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren. Daarnaast is er sprake van tegenvallers 
voor het doelbereik die veroorzaakt worden door statistische bijstellingen en exogene 
ontwikkelingen op de energiemarkten.  
Zoals bekend heeft Nederland als initiator van een ambitieuze kopgroep succesvol gelobbyd dat de 
Commissie een voorstel voor aanscherping van de Europese klimaatdoelstelling heeft 
gepresenteerd, dat van groot belang is voor een gelijk speelveld in Europa. Nederland zet hierbij in 

buiten reikwijdte



op besluitvorming in de Europese Raad van december. De Europese Commissie komt mede 2021 
met de wetgevende voorstellen voor de aanscherping van de instrumenten. Daaruit wordt dan 
duidelijk wat de Nederlandse opgave wordt. Om daar op voorbereid te zijn is een ambtelijke 
studiegroep nu al bezig om aanvullende maatregelen in kaart te brengen om invulling te geven aan 
deze aanvullende nationale opgave. De verwachting is dat deze studiegroep eind dit jaar haar 
rapport afrondt.  
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171. Waarom kunnen  
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173. Wat heeft de minister de afgelopen jaren gedaan om het Nederlandse bedrijfsleven 
te beschermen tegen China? Nederlandse bedrijven dreigen ten prooi te vallen aan 
Chinese kapers. Ziet de minister dit als probleem en heeft hij beeld hoe groot het 
probleem is? Wat gaat de minister eraan gaat doen en ervoor zorgen dat productie lokaal 
weer in Nederland gaat plaatsvinden?    
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Hertogswetering 159 Postbus 9208 088 
3543 AS Utrecht 3506 GE Utrecht fnv.nl

Vorige week vroeg ik uw aandacht voor de voorwaarden voor een krachtig en duurzaam herstel uit de 
coronacrisis en ik deed een dringend beroep op u om met gevoel van urgentie te handelen. Nu is 
immers het moment om te investeren in een gezonde economie, die robuuster en 
toekomstbestendiger is.

Ik doe opnieuw een beroep op uw gevoel van urgentie, nu het Zweedse SSAB Tata IJmuiden niet wil 
overnemen. Uw voorganger had op deze overname zijn kaarten gezet, terwijl er door oud-directeuren 
en wetenschappers al een panklaar plan lag voor een groene en zelfstandige toekomst van de oude 
Hoogovens. Een overheidsinvestering om dit plan serieuze kans van slagen te geven moet nu snel op 
tafel komen. U heeft er al een fonds voor klaar staan!

Een robuuste economie is in de ogen van de FNV van belang om het welzijn van de samenleving 
optimaal te dienen. Brede welvaart als doel, een sterke economie als middel. Als lid van de Denktank 
Coronacrisis breng ik het juist verschenen advies Perspectief op Herstel in dit licht ook graag onder uw 
aandacht. De denktank adviseert hierin om snel gezamenlijk het herstelbeleid voor na de coronacrisis
op te starten en ondertussen de steun aan ondernemers en werknemers voort te zetten en te
intensiveren waar nodig.

Deze overheidssteun voor een duurzame en zelfstandige toekomst van IJmuiden is nu nodig. Een 
staalbedrijf is een centrum in de maakindustrie. Tata IJmuiden is een winstgevende onderneming, met 
ongelooflijk veel, hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Hier werken direct tien en indirect 
tientallen duizenden mensen! Deze investering is een noodzakelijke investering in de verduurzaming 
van onze economie en maatschappij. Staal is immers ook een basisproduct voor bijvoorbeeld 
windmolens.

1 februari 2021

21-021/TE/gvb

Overname Tata IJmuiden

088

@fnv.nl

-

Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat
t Wout

Per e-mail verzonden: ministerezk@minez.nl 

355

10.2e

10.2e

10.2e



1 februari 2021 21-021/TE/gvb 2 van 2 

Van u wordt nu een visie verwacht. U mag Tata IJmuiden geen speelbal laten worden van toevallige 
kopers op de wereldmarkt. Wij zitten niet te wachten op een voor Nederland strategisch belangrijk 
bedrijf in Russische of Chinese handen. We hebben de Zweden niet nodig om wereldwijde koploper in 
duurzame staalproductie te worden. Nu  voor het eerst sinds 1985!  een Nederlander het 
internationale schaaktoernooi Tata Steel Chess heeft gewonnen, wordt het tijd om ook van een 
nieuwe, groene Hoogovens weer een nationale kampioen te maken. 

Samen kunnen we de juiste zetten doen om deze partij voor Nederland te winnen! 

Met vriendelijke groet, 

Tuur Elzinga 
Vicevoorzitter FNV 

10.2e
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Van: Record en Informatiebeheer DI
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 13:21
Aan:  

 

Onderwerp: STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Nota afketsen overname TSN v2
Bijlagen: DOMUS-21029758-STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_Nota_afketsen_overname_TSN_v2.PDF.DRF

Geachte Collega's, 

Hierbij ontvangt u een nota retour van de bewindspersoon. Graag deze nota verder afhandelen conform de eventuele opmerkingen van de bewindspersoon. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele noodzakelijke afstemming binnen/met uw eigen DG en/of anderen. 

PS: Auteur krijg automatisch een melding van opnieuw gescande Nota/Document. 
. 

Met vriendelijke groet, 
Afdeling Digitale Informatievoorziening / pde 
E-mail ; record en informatiebeheer DI
Tst ;
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 12:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Niet bindende overeenkomst EZK - Tata Steel (EOP)

Beste , 

Heb nu naar het geheel gekeken, dus ook de passages die niet in de eerdere losse mails stonden. Ik beperk mij tot onderdelen en zaken die betrekking hebben op ons 
vastgestelde programma Tata Steel 2020 – 2050. Op alles over CO2, klimaatakkoord, blauw waterstof etc. lever ik verder geen commentaar. Hieronder mijn opmerkingen. 
Van belangrijk, naar iets minder belangrijk. De eerst 3 zijn het meest wezenlijk, in die passages lees ik een paar zaken die niet kloppen.  

We hebben het maandag gehad over de communicatie. Ik ga niet over de wijze waarop jullie als EZK vragen beantwoorden over betrokkenheid van andere partijen. Wel 
geef ik hieronder weer hoe wij zelf bij vragen zullen reageren. Dat is het procesmatige deel. Als wij t.z.t. ook om een inhoudelijke reactie worden gevraagd is dat afhankelijk 
van het eindresultaat zoals het er dan ligt. In algemene zin zijn wij natuurlijk wel blij dat ook EZK nu steeds meer betrokken is bij de verduurzaming van Tata Steel. Zoals ook 
in het programma Tata Steel staat is dat op de langere termijn van groot belang voor Tata Steel en de IJmond.  

Onze communicatie reactie vanuit de provincie, mochten wij vragen krijgen 

De niet-bindende overeenkomst is een aangelegenheid tussen EZK en Tata Steel. Tijdens het opstellen van de overeenkomst zijn wij ambtelijk geïnformeerd en is op basis 
van het programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond ambtelijk aangegeven welke punten voor ons van belang zijn inzake Tata 
Steel. Het programma Tata Steel (en bijbehorende documenten) en de rol van de provincie als bevoegd gezag voor Tata Steel zijn voor de provincie - en haar partners in het 
programma - leidend. Het blijft een overeenkomst tussen EZK en Tata Steel, dus hoe onze inbreng precies wel of niet is meegenomen ligt tussen de partijen van de 
overeenkomst (EZK en Tata Steel).  

Inhoudelijke opmerkingen 

1. Passage: “TSN has developed and announced Roadmap+, an environmental plan to achieve above and beyond what is legally required, in line with the programma
for Tata Steel 2020 – 2050”
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 Dit moet echt anders, het is niet “above and beyond”, in in ieder geval de helft (deNox) gaan wij veplicht opleggen. “in lijn met programma” is ook niet juist, 
in die zin dat er nog veel meer in het programma Tata Steel staat. De Roadmap+ is vooral het technische deel. Ik zou dit wijzigen en beperken tot TSN has
developed and announced Roadmap+, an environmental plan which in part also aims to achieve above and beyond what is legally required (ofzoiets).

 Ten 2de bij deze passage heb ik dan liever dat programma Tata Steel helemaal niet wordt genoemd, dat blijft dan gewoon bestaan als onze acties en
framework richting Tata Steel. Of je moet in algemene zin (aparte passage) zeggen dat door Tata Steel wordt onderkend dat het programma Tata Steel en
alles wat daar bij hoort belangrijk is en door Tata Steel medewerking aan wordt verleend.

2. Passage: Althought TSN believes that it is acting in compliance with current permits and regulations, including best available techniques etc.

Dit is niet helemaal waar, echt aanpassen. Pelletfabriek vinden wij nu niet compliant, wij gaan dat immers opleggen omdat dat uit de BBT volgt. En we hebben nog
wat andere BBT dingen lopen. En natuurlijk handhavingszaken met actieve dwangsommen die ook nog wel eens verbeurd worden. Ik zou zeggen doe iets als “TSN
aknowledges that it is imperative to act in compliance with current permits and regulations, including best available techniques etc.”. Daar moet iedereen het toch
mee eens zijn, ook dat het “imperative” is. Immers wet- en regelgeving. Volgens mij zeg je in deze passage dan uiteindelijk hetzelfde maar ben je dit probleem
kwijt. We moeten niet als overheid min of meer onderkennen dat Tata nu toch al helemaal compliant is. Ook hier (rest passage) zie opmerking bij 1, eerste bolletje.

3. Onderaan blz. 3 wordt genoemd dat er “een coke plant” dicht kan. Benoem die specifiek tot “coke plant nr. 2” (en dus niet nr. 1), dat is het voornemen van Tata
Steel. De zinnen waarin dit staat kunnen stelliger dat TSN dit gaat doen, nog veel woorden als potential en would. Tata heeft aantal keer hierover gecommuniceerd
dat ze Kooksfabriek 2 in 2032 willen sluiten. Die stelligheid verwacht ik dan op zijn minst terug.

4. Noem in begin dat doel niet enkel is CO2 reductie, maar ook milieu, gezondheid en omgeving. Meteen deze doelen koppelen aan de lange termijn ontwikkelingen
van CO2 (ik denk dat dit kan op blz 2, in de passage waar “the projects” voor het eerst wordt gedefinieerd). Anders hangen andere doelen er een beetje bij in latere
passages. Goed om duidelijk te stellen dat je het voor CO2 doet, maar ook voor gezondheid en milieu (dat stelt de titel van het document immers ook).

5. Op verschillende plekken gaat het wel over CO2, NOx en SOx. Ik zou daar waar van toepassing (fijn) stof, geur en uitstoot Zeer Zorgwekkende Stoffen aan toe willen
voegen. Als het goed is gaan die emissievormen ook mee naar beneden, deze zijn voor gezondheid/milieu van belang.

6. Als het mogelijk is zou ik (meer vanuit de I&W kant denk ik) een effort formuleren om te kijken naar funds voor niet alleen decarbonisatie projecten, maar ook
zaken die in de milieu of gezondheids hoek zitten. Dus bijvoorbeeld voor NOx (staat er al een beetje in) of voor stofreductie, of schone lucht met Schone Lucht
Akkoord in achterhoofd. Het is nu opgebouwd rond decarbonisatie en projecten daarvoor. Als je dit toevoegt doet het wat meer recht aan gehele titel van het
document.

7. Ik mis de notie dat alle CO2 projecten en ontwikkelingen ook nadelige effecten kunnen hebben voor bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid en dat daar rekening
mee gehouden moet worden. Van belang te beseffen, gaat in ruimtelijke procedures en vergunningtrajecten een keer aan de orde komen.

Groet, 
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Van:
Verzonden: maandag 14 juni 2021 13:17
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: VOOR AKKOORD: voorbereiding  op gesprek met Hans vd Berg morgen
Bijlagen: Voorbereiding gesprek met CEO Tata Steel Nederland Hans van den Berg.docx

Hallo collega’s 

Bijgaand de voorbereiding voor  en voor  voor het gesprek met Hans van den Berg morgen om 14:00. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: maandag 14 juni 2021 12:38 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @rvo.nl>; 

@rvo.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: VOOR AKKOORD: voorbereiding Focco op gesprek met  morgen 

Hi ,  

Zie bijgaande voorbereiding voor het gesprek tussen  en Hans van den Berg morgen. Ben jij akkoord om dit zo naar  te sturen? 

Groet, 
 

 

Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl 
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Voorbereiding gesprek met CEO Tata Steel Nederland Hans van den Berg 

Agenda 
Op dinsdag 15 juni spreekt u van 14:00 tot 15:00 met de CEO van Tata Steel Nederland, de heer 
Hans van den Berg. Met Tata Steel Nederland hebben wij de onderstaande agenda besproken:

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor

duurzaamheidstraject Tata Steel
3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
4. Problematiek CCS in SDE++

Hieronder geven wij kort per punt een annotatie mee. 

1. Stand van zaken m.b.t. de splitsing van Tata Steel UK en Tata Steel NL
Het ziet er naar uit dat binnenkort meer duidelijkheid komt over de opdeling van Tata Steel Europe
in een Tata Steel Nederland en een Tata Steel UK. Tata Steel wil deze week een voorstel over de
splitsing bespreken met de Europese ondernemingsraad. Volgend week zal dan een adviesaanvraag
neergelegd worden bij de Centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland. Er zijn overigens
nog geen ontwikkelingen voor wat betreft een koper voor TSN.

2. FNV-plan: aanpak nader onderzoek en mogelijke gevolgen onderzoek voor
duurzaamheidstraject Tata Steel

 Naar verwachting zal CEO TSN u vragen naar uw visie op hoe de overheid om zal gaan met
specifieke uitkomsten van het onderzoek. U kunt aangeven dat:

o Wij, zoals de staatssecretaris en minister inmiddels publiekelijk hebben uitgesproken,
de uitkomsten van het onderzoek serieus zullen nemen. Het is dus van belang dat het
gaat om een gedegen onderzoek, waarin breed alle afwegingen (milieu, CO2,
betaalbaarheid, verdeling kosten technische haalbaarheid, etc) worden meegenomen.
Tegelijkertijd is ook tempo van belang. U kunt vragen hoe de vorderingen richting een
opdracht gaan.

o Tata Steel Nederland heeft aangegeven ook te denken aan een publicatie van de
verschillen van inzicht tussen Zeester en Tata Steel Nederland (dus zonder opdracht
aan een derde partij). Wij hebben aangegeven dit geen verstandig idee te vinden,
gegeven de brede belangstelling voor het onafhankelijke onderzoek dat inmiddels is
ontstaan.

o Inhoudelijk zien wij nog geen aanleiding om een grotere rol te spelen dan eerder
gecommuniceerd bij het onderzoek. De staatssecretaris heeft in het commissiedebat
klimaat en energie wel aangegeven nog eens na te gaan of een grotere rol vanuit EZK
wenselijk is.

3. Samenhang energietransitie en hinderdossier
 De keuze voor een route voor CO2-reductie heeft ook impact op het al dan niet vervroegd

sluiten van de Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2). De KGF2 is in de perceptie van de omgeving een
zeer belangrijke bron van overlast en gezondheidsschade. Bij toepassing van een DRI-plant
komt de sluiting van de KGF2, nu voorzien voor de periode 2030-2035, naar voren richting
2027.

 Er zijn echter ook andere routes waarmee de KGF2 eerder dicht zou kunnen, dan wel de impact
sterk zou kunnen worden teruggebracht. Een belangrijk deel van de impact-reducerende
maatregelen zitten in de recent aangekondigde concretisering van de Roadmap+.





 U kunt benadrukken dat:
o Hoewel we de terughoudendheid vanuit de huidige situatie goed kunnen begrijpen, er

voor alle partijen kansen liggen als alle opties op tafel komen te liggen, waarbij ook
een nog ambitieuzere aanpak hoort.
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o Dit ook van belang is met het oog op het toenemende vertrouwen tussen Tata Steel
Nederland en de andere betrokken overheden. Op de middellange termijn is dit
vertrouwen een belangrijke factor voor het kunnen functioneren van TSN in de
omgeving.

o We begrijpen dat er goed moet worden gekeken naar de onrendabele top van deze
projecten. We kunnen daarin natuurlijk geen toezeggingen doen. Wel is het zo dat een
project dat meerdere publieke belangen dient (in dit geval milieu, CO2-reductie,
circulariteit en een groot werkgelegenheidsbelang) breder binnen de overheid zal
moeten worden besproken om een goede inventarisatie te kunnen doen ten behoeve
van eventuele financiering van dergelijke projecten. Hiervoor zal TSN dus ook bereid
moeten zijn om breder de technische aspecten van mogelijke projecten te bespreken.

4. Problematiek CCS in de SDE++
 Zoals eerder met u besproken zijn er verschillende bottlenecks voor ondersteuning van het

project van Tata Steel Nederland in de SDE++. Deze bottlenecks kunnen niet allen worden
opgelost zonder aan de belangen van anderen (zoals de belastingbetaler of de andere indieners
van de SDE++) recht te doen.

 Voorbeelden van nog niet opgeloste bottlenecks zijn:
o De omvang van het budget in relatie tot de omvang van het project (met potentieel

budgetbeslag van over de ).
o De mogelijkheden om voor het project ‘gestapeld’ subsidie aan te vragen, dat wil

zeggen, een deel van het budget in deze ronde en een deel in de volgende ronde (hier
werken we aan met K&E, maar zitten nog een aantal discussiepunten in). Belangrijk
element daarbij is de bankgarantie die CCS-partijen moeten afgeven als zij een
subsidiebeschikking accepteren: TSN wil niet het risico lopen tegen een forse boete aan
te lopen omdat zij geen ondersteuning kunnen krijgen voor een tweede, noodzakelijk
deel van hun project.

o De transport- en opslagindicatie en de exacte criteria waaraan deze getoetst zal
worden (hier werken we in samenwerking met RVO en de betrokken CCS-partijen aan).

 U kunt aangeven dat:
o Er voor wat betreft het budget nu weinig mogelijk lijkt (wij adviseren niet TSN mee te

nemen in de hierover nog lopende interne discussie, en dit hebben wij tot dusver ook
niet gedaan).

o Er natuurlijk wel wordt gekeken wat er gedaan moet worden met projecten die wel
publiek wenselijk zijn maar die dit najaar bij een té grote belangstelling niet aan bod
kunnen komen. Indien het project dit najaar niet aan bod komt, hoeft dit nog geen
eindpunt te zijn van het project, wat de overheid betreft. Daarbij zal de houding van
een volgend kabinet ten opzichte van CCS wel een belangrijke impact hebben.

o Er hard gewerkt wordt aan de andere issues, zoals het stapelen en de transport en
opslag indicatie.

Tot slot 
 Wij adviseren u bij TSN nogmaals te benadrukken dat het van belang is dat zij ons inzicht

geven in de ‘forward looking financials’ van het bedrijf bij de verschillende projecten. TSN geeft
op werkvloerniveau nu al maanden aan dat we ‘nog één/twee weken moeten wachten’ omdat
er nog wat laatste punten met de aandeelhouder moeten worden gladgestreken. Dit vormt een
risico voor ons vertrouwen in het project: wij hebben dat inzicht nodig om de wenselijkheden
en noodzakelijkheden van publieke ondersteuning bij eventuele aanvullende projecten goed te
kunnen inschatten.
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Voorbereiding stuurgroep Tata Steel Nederland 

De agenda voor de stuurgroep met Tata Steel Nederland (16 juni, 13:00) bevat de volgende 
onderwerpen.  

1 Recap previous meetings 

• Het lijkt erop dat FNV en Tata Steel Nederland aansturen op een gezamenlijke beoordeling 
van de verschillende opties (door TSN en FNV zelf), in plaats van een volledig onafhankelijk 
onderzoek. Het lijkt erop dat dit ook besproken is in het gesprek met Focco gister. Dit lijkt om 
verschillende redenen mogelijk geen verstandig idee:  

o Hoewel het goed is dat deze partijen met elkaar praten, kan een gezamenlijk 
document van hen niet de ontstane impasse in het publieke debat doorbreken. 
Daarvoor zijn er teveel partijen inmiddels bij betrokken, die FNV onvoldoende 
technische kennis en Tata Steel Nederland te weinig onafhankelijkheid zullen 
toedichten.  

o Er is geen reden om te verwachten dat de partijen enorm veel nader tot elkaar zullen 
komen. Zeester en Tata Steel Nederland zijn al maanden in gesprek over de 
verschillende technische opties, en komen eenvoudigweg tot verschillende inzichten. 
Als de uitkomst van het onderzoek dat weer oplevert, moeten we dan nog beginnen 
aan een onafhankelijk onderzoek. Dat zal met het oog op de SDE++-ronde dit najaar 
te laat zijn.  

2. Decarbonization routes 

• Het lijkt erop dat TSN intern de draai aan het maken is richting een voorkeur voor de DRI-
route, mede in het licht van de publieke druk. Je kan aangeven dat het bedrijf hier 
uiteindelijk zelf over gaat. Wij hebben nog geen nieuwe gegevens op basis waarvan wij de 
opties zelf anders zouden beoordelen. Je kan hen vragen of die nieuwe gegevens er wat hen 
betreft wel zijn. Ook het punt van de doorlopend wijzigende routes speelt hier: op enig 
moment zal TSN een keuze moeten maken.  

• Innovation Fund aanvraag lijkt te worden uitgesteld. Indien dit gister nog niet aan de orde is 
gekomen, kan je vragen of men zeker weet dat dit een verstandig idee is: dit kan hun 
indiening in de SDE++ dit najaar mogelijk minder competitief maken. Het is ook geen positief 
teken voor het doorlopen van de CCS-route dit najaar, bijvoorbeeld ook met het oog op de 
PCR.  

3. FNV plan 

• Zie opmerkingen bij 1.  

4. EBN/Athos 

• Hier komen o.a. de discussies over het SDE++ budget weer terug. Onze lijn hierop is 
vooralsnog niet veranderd: een ophoging van het SDE++-budget voor dit najaar is nu niet aan 
de orde.  

• Daarnaast lijkt TSN wederom te willen spreken over de structuur van Athos en Aramis. Wij 
weten niet precies wat de insteek van TSN hierin is.  

 

 



1

Van:
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 13:21
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Notitie zoals dinsdag besproken
Bijlagen: SDE++, CCS & stapelen.docx

Ha  

Ik heb even met  gesproken. Het punt van het stapelen is mijns inziens opgelost. In het Besluit SDE is nu namelijk vastgelegd dat het mogelijk is een om 
bepaalde SDE++-categorie aan te wijzen waarvoor stapelen mogelijk wordt. Dat hoeft nu (=SDE++ 2021) nog niet, gezien er door Tata nog niets te stapelen valt. De 
eerste stapel zou immers inschrijving in de SDE++ 2021 zijn. De aanwijzing van de CCS-categorie als “stapelbaar” is daarom volgens mij nu niet nodig/wenselijk. Eerst 
maar eens zien of Tata inschrijft. 

V.w.b. het niet innen van de bank garantie: het lijkt het beste dat we dat regelen buiten de SDE++-regeling om, bijv met een mail van  aan Tata. 

Hoe zie jij eea? 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 15:58 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Notitie zoals dinsdag besproken 

Dag P  

Gezien het vertrek van  later deze week neem ik onderstaande kwestie van hem over. Zou jij mij kunnen berichten over de stand van zaken m.b.t. het “stapelen” ? 

Dank ! 

Groet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 10:12 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Notitie zoals dinsdag besproken 
 
Dag ,  
 
In de bijlage de notitie zoals dinsdag besproken. Dit is een aanzet die zeker nog aanvulling van jullie behoeft (ik weet bijvoorbeeld niets van het CCS/CCU punt waarvan 

aangaf dat het ook speelt, ik geef verschillende voorzetten voor risico’s op basis van wat  me vertelde maar weet daar natuurlijk minder van dan hij, 
etc). Hoor graag jullie aanvullingen.  
 
Groet, 

 
 

  
 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 2  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M 06  
E @minezk.nl  
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Van:
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 10:53
Aan:
CC:
Onderwerp: Dossier werkbezoek Tata Steel maandag 5 juli 
Bijlagen: DOMUS-21174484-v2-01-_Logistiek_Formulier_Tata_Steel_5_juli.DOCX; DOMUS-21176561-v4-02-_Gespreksnotitie_video-

call_MEZK_en_de_heer_Narendran__CEO_Tata_Steel_Limited__India.DOCX; DOMUS-21176566-
v1-03-_Gespreksnotitie_delegatie_FNV_Zeester_.DOCX; DOMUS-21176570-v1-04-_Factsheet_Tata_Steel.DOCX; DOMUS-21176575-
v1-05-_Nota_26_mei_-_Voorbereiding_overleg_over_Tata_Steel_Nederland.PDF; DOMUS-21176580-v1-06
_-_Fiche_Verduurzaming_Industrie.DOCX; DOMUS-21176582-v1-07-_Presentatie_VI_voor_sessie_Stas_KE_7_juni_2021_v.PPTX; 
DOMUS-21176585-v1-08-_MEZK_Beantwoording_brief_milieupartijen_over_verduurzaming_TSN.PDF; DOMUS-21176013-v1-
Dossier_werkbezoek_MEZK_Tata_Steel_op_maandag_5_juli_2021.DOCX

Beste allen, 

Met dank ook aan  bijgevoegd dossier dat naar minister is gegaan. 
Nog een toevoeging vanuit Tata Steel: Henrik Adam, CEO Tata Steel Europe sluit ook aan bij het online gesprek met de heer Narendran. 

Kledingvoorschriften voor dames relevant: 
- Lange broek, (géén rokjes, jurkjes)
- Dichte schoenen met platte, dan wel lage, brede hak.

Dit heeft alles te maken met de rondleiding door de fabrieken. 
Vergeet ook ID niet mee te nemen. 
Een goed bezoek gewenst maandag. 

Hartelijke groet, 
  

 
senior-adviseur externe betrekkingen Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
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)

Van: )
Verzonden: maandag 5 juli 2021 11:54
Aan:
CC: )
Onderwerp: RE: SDE++

Hey  hierbij kort en bondig een antwoord op je vragen: 

!) Wanneer krijgt een bedrijf uitsluitsel als in het najaar een aanvraag wordt ingediend? RVO krijgt 13 weken om de aanvragen te beoordelen. Dat kan éénmalig met 13 
weken worden verlengd. Dus maximaal 26 weken (half jaar). Bij de SDE2021 was nagenoeg deze hele periode nodig.  

2) Wat wordt in een beschikking bepaald? De hoogte van de subsidie?, voor hoeveel jaar krijgt een bedrijf subsidie? Hoe wordt de subsidie uitbetaald, in termijnen? Ja
dit allemaal. De totale claim wordt vastgelegd. De daadwerkelijk uitbetaalde subsidie zal ook afhangen van de prijs van CO2-rechten. Subsidie voor CCS duurt in alle
gevallen 15 jaar. Subisidie wordt inderdaad in termijnen uitbetaald en dus op basis van werkelijke realisatie en de werkelijke CO2-prijs.

3) Hoe wordt toezicht gehouden of gedurende het traject nog steeds aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. De uitbetaling van de subsidie geschiedt op basis van
meetdata. Die data wordt volgens allerlei protocollen met RVO gedeeld en is de basis voor uitbetaling.

4) Hoe zit het met de Cap op de SDE++. Het klimaatakkoord heeft bepaald dat maximaal 7,2 megaton per jaar aan industrie-CCS projecten gesubsidieerd mag worden. 
Daarnaast mag nog maximaal 3 megaton per jaar aan steun gegeven worden voor het voorkomen van de elektricietsemissies van Tata/Vattenfall. Tata is de enige partij
die aanspraak kan maken op die 3 megaton per jaar, maar heeft daarnaast ook nog een deel onder het industrieplafond nodig.

Grt 
 

Van: @rvo.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 11:36 
Aan: @rvo.nl> 
CC: @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: SDE++ 

Fijn als je even kunt helpen. Antwoord je direct naar  met cc aan  en mij? 

Hartelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 10:39 
Aan:  
Onderwerp: SDE++ 
  
  
Hallo  
Zoals zojuist besproken. 
  
Ten behoeve van een goede voorbereiding van MEZK voor het gesprek met TSN vanmiddag zou ik graag willen weten hoe de SDE++ regeling in elkaar zit. 
!) Wanneer krijgt een bedrijf uitsluitsel als in het najaar een aanvraag wordt ingediend? 
2) Wat wordt in een beschikking bepaald? De hoogte van de subsidie?, voor hoeveel jaar krijgt een bedrijf subsidie? Hoe wordt de subsidie uitbetaald, in termijnen?  
3) Hoe wordt toezicht gehouden of gedurende het traject nog steeds aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. 
4) Hoe zit het met de Cap op de SDE++. 
  
Alvast bedankt  
Gr.  
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Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester 

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 28 juni 2021 voor o.a. bespreking 
van Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel  

Overwegende dat: 

 Het ondergronds opslaan van de bij Tata vrijkomende CO2  weliswaar tijdelijk een bijdrage
levert aan het realiseren van de doelen van het klimaatakkoord, maar niet direct bijdraagt
aan het gezonder en leefbaarder maken van het IJmondgebied en meer specifiek Wijk aan
Zee;

 Het alternatieve plan van de FNV (Groen Staal/Zeester), waarbij  gebruik wordt gemaakt van
nieuwe technieken (DRI en AEF), niet alleen leidt tot het versneld realiseren van
klimaatneutrale staalproductie, maar tevens op korte termijn een bijdrage kan leveren aan
de leefbaarheid in het IJmondgebied, o.a. door het sluiten van cokesfabriek 2 

 Het gevaar dreigt dat bij het kiezen voor het tijdelijk ondergrondse opslaan van CO2, dit
alternatief voor een schonere en gezondere staal productie op de lange baan geschoven
wordt;

 Het daarom van het groot belang is dat op korte termijn een haalbaarheidsstudie naar het
alternatieve  FNV/Zeester plan wordt gestart en er in afwachting van de uitkomsten van dit
onderzoek geen definitief besluit over ondergrondse CO2 opslag wordt genomen

 Ook Tata heeft aangegeven open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en er daarom  in de
procedure een nader afwegingsmoment moet worden ingebouwd

 Er op 8 juli in de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden over dit onderwerp
gesproken wordt 

Roept het Rijk, in het bijzonder de betrokken bewindslieden, en de Tweede Kamer op: 

 Er alles aan te doen om op korte termijn samen met alle betrokkenen te komen tot een
haalbaarheidsonderzoek voor het FNV/Zeester plan

 Geen definitief besluit te nemen over  ondergrondse CO2 opslag van Tata voor de
uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn

 De mogelijkheid open te houden dat gelden bestemd voor  CO2 opslag  (CCS regeling), ook
voor dit alternatieve plan kunnen worden ingezet.

Verzoekt het college van GS: 

 De Tweede Kamer en betrokken bewindslieden voor 8 juli actief op de hoogte te brengen van
boven genoemde overwegingen en standpunt

 Zich maximaal  in te spannen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbaar besluit
genomen wordt met betrekking tot ondergrondse CO2 opslag zolang de resultaten van dit
onderzoek niet bekend zijn
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En gaan over tot de orde van de dag. 

Gert-Jan Leerink              Ayse Er Linde Gonggrijp                Nick Roosendaal 
PvdA   GroenLinks            D66 VVD 

Eric Smaling          Willemien Koning        Michel Klein 
SP CDA                 CU 



Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de 
Voordracht Toepassen Provinciale Coördinatieregeling (PCR) project Everest Tata Steel;  

constaterende dat: 

- Tata Steel provincie Noord-Holland heeft verzocht om de PCR toe te passen voor het project Everest 
om CO2 af te vangen;

- hiermee het vergunningsproces voor CO2-afvang versneld kan worden doorlopen;
- o.a. omwonenden van Tata Steel, Urgenda en Greenpeace zich hebben uitgesproken tegen de

voorgenomen plannen van afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2;

 overwegende dat: 

- met afvang en opslag van CO2 het CO2-probleem niet wordt opgelost, maar weer doorgeschoven naar
toekomstige generaties;

- CO2-afvang (en uiteindelijk opslag) een dure end-of-pipe maatregel is om CO2 in de lucht te 
verminderen, waar nog zeer grote onzekerheden over bestaan;

- o.a. onderzoekers van Stanford University waarschuwen dat deze maatregel grote risico’s met zich
meebrengt, in praktijk te weinig doet voor het klimaat en meestal de luchtvervuiling doet toenemen;1

- zij ook stellen dat met de sterke focus op afvangen van CO2 “men middelen af leidt van echte
oplossingen”;

- Stanford University concludeerde dat er met het afvangen van CO2 geen vermindering is van de
sociale kosten (o.a. luchtvervuiling, mogelijke gezondheidsproblemen, economische kosten); 

- inzet op CO2-afvang/opvang ons weer voor decennia afhankelijk dreigt te maken van vervuilende 
bedrijven (lock-in effect);

- het geld maar één keer besteed kan worden en investeringen op end-of-pipe maatregelen plannen
met structurele oplossingen (zoals die van Zeester-groep) in de weg kunnen zitten;234

gehoord de discussie, 

spreken uit:  

- end-of-pipe maatregelen zoals afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2 van Tata Steel in principe 
onwenselijk te vinden;

- van het Rijk volop inzet te willen op technieken waarbij geen CO2 ontstaat (bronaanpak);

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ines Kostic Süleyman Koyuncu 
Partij voor de Dieren DENK 

1 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/26/studie-plaatst-ernstige-vraagtekens-bij-afvangen-van-co2/ 
2 Kan Tata Steel in 2030 klimaatdoelen al halen? Volgens dit plan van FNV wel - NH Nieuws 
3 Tata Steel kan veel sneller CO2-uitstoot en omgevingsoverlast verminderen - FNV 
4 https://nos.nl/artikel/2385353-rutte-staat-open-voor-ambitieus-klimaatplan-urgenda-over-inzet-waterstof-

megawindmolens 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/285716/kan-tata-steel-in-2030-klimaatdoelen-al-halen-volgens-dit-plan-van-fnv-wel
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/metaal/2021/05/tata-steel-kan-veel-sneller-co2-uitstoot-en-omgevi
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Van:
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 18:03
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Akkoord A of B punt bezoek MEZK 5 juli

Leuk! 

@minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 17:04 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Akkoord A of B punt bezoek MEZK 5 juli 

Ha  

Hieronder kort verslag van bezoek MEZK aan Tata steel op 5 juli. Idee was om deze te delen met TOP, via A of B punt. Daarvoor graag je akkoord. Dan kan het door 
naar   

Uitgebreider verslag over de gesprekspunten tijdens gesprek TSN/Narendran, volgt, die heb ik zojuist naar Sharief gestuurd om aan te vullen. dus die volgt later 
morgen.  

Groet, 

 

Bezoek MEZK aan Tata Steel Nederland in IJmuiden maandag 5 juli 2021 
Op maandagmiddag 5 juli heeft MEZK een werkbezoek aan Tata Steel Nederland gebracht. 
Doel van het bezoek was (1) kennis te maken met de directie van Tata Steel Nederland (TSN) en de 
CEO van Tata Steel Limited (TSL), (2) van gedachten te wisselen over de toekomst van en de 
verduurzamingsplannen van het staalbedrijf in IJmuiden, (3) de huidige samenwerking op het 
verduurzamingstraject, voortvloeiend uit de Expressions of Principles, tussen EZK en TSN te 
verstevigen. 
Het bezoek bestond uit twee onderdelen: 
1. Een dialoog met de directie van TSN en een videocall met de CEO Tata Steel in Mumbai (India)

over de huidige ontwikkelingen binnen Tata Steel, de verduurzamingsplannen en de plannen om
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milieuoverlast voor omwonenden te beperken. De gespreksthema’s waren o.a. de splitsing van 
Tata Steel Europe in een Britse en Nederlandse tak, de samenwerking van EZK met TSL en TSN 
om zowel de nodige investeringen op de korte termijn als om op de lange termijn mogelijk te 
maken, om te komen tot een strategische oplossing voor het staalbedrijf in IJmuiden. 

2. Een rondleiding per bus over het terrein van Tata Steel Nederland met de directie van TSN en
met een delegatie van FNV. Daar is naast het verkregen inzicht in de werking van de
staalfabriek, o.a. gesproken over de verduurzamingsplannen van TSN, het alternatieve voorstel
dat FNV/Zeester onlangs gepresenteerd heeft en over het uit te voeren onafhankelijke
onderzoek door beide partijen in de zomer, zodat een gedegen afweging gemaakt kan worden
voor de te kiezen verduurzamingsopties voor het bedrijf in het najaar.



Voor intern gebruik Pagina 1 van 12 

Tata Steel Nederland 

Inleiding 

De laatste weken is Tata Steel op verschillende manieren in het nieuws: de 

mislukte overname door het Zweedse staalbedrijf SSAB, de rechtszaak van 

omwonenden vanwege ‘het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en 

dier’, het plan van FNV Metaal de voor verduurzaming van het bedrijf en voorstel 

van Urgenda voor het gebruik van waterstof. Deze media-analyse geeft een 

overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen rondom Tata Steel Nederland, het 

sentiment in de media en de reacties van stakeholders.  

Wat valt op? 

• Volgens FNV Metaal moeten de verduurzamingsplannen van Tata Steel in

IJmuiden naar voren worden gehaald. De vakbond ziet weinig in het afvangen

en opslaan van de uitstoot en vindt dat de omslag naar groene elektriciteit en

waterstof veel sneller moet. Op het plan van FNV wordt enthousiast

gereageerd door Kamerleden en Milieudefensie.

• Volgens diverse media is het Urgenda-plan om Tata Steel een toekomst op

waterstof te bieden ‘de meest interessante optie’. Milieuorganisaties en

vakbonden merken een verschuiving vanuit Den Haag over het gebruik van

CCS en waterstof.

• Diverse artikelen naar aanleiding van de uitspraak tegen Shell die het bedrijf

verplicht om het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Aandacht in de

kranten gaat uit naar de mogelijke consequenties voor soortgelijke bedrijven

zoals Tata Steel.

Team Omgevingskennis 

weet wat er leeft 
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Media-analist 
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• Tata Steel mocht in een GGD-rapport niet genoemd worden als mogelijke

oorzaak van de longkankerplaag in Beverwijk. GGD Kennemerland-directeur

Van de Velden had dit verboden. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op

zaterdag 3 juli op basis van documenten die het opvroeg via een beroep op de

Wet openbaarheid van bestuur.

Managementsamenvatting 

Er was tijdens de onderzoeksperiode zeer veel aandacht voor Tata Steel. De 

meeste aandacht ging uit naar het verduurzamingsplan van FNV en het GGD-

rapport over de luchtvervuiling door Tata Steel.  

Aanhoudende aandacht voor de gezondheidsrisico’s van het staalbedrijf, het Shell-

vonnis van eind mei en de mislukte overnamepoging van het Zweedse SSAB 

hebben de noodzaak van vergroening van Tata Steel versneld.  

Volgens FNV Metaal moeten de verduurzamingsplannen van Tata Steel naar voren 

worden gehaald. De vakbond ziet weinig in het afvangen en opslaan van de 

uitstoot en vindt dat de omslag naar groene elektriciteit en waterstof veel sneller 

moet. Binnen vijf jaar moet Tata af van de productie op steenkool. Voor Donald 

Pols, directeur van Milieudefensie, en FNV-bestuurder Roel Berghuis is eerst 

inzetten op CCS geen oplossing voor de acuutste bedreiging van Tata Steel. Ook 

diverse Kamerleden, zowel links als rechts, reageren enthousiast op het plan. 

Berghuis benadrukt dat steun van de overheid essentieel is voor het behoud van 

werkgelegenheid. Na een gesprek tussen premier Rutte, staatssecretaris Yesilgöz 

en Urgenda-directeur Minnesma spreken FNV, Tata Steel en milieuorganisaties 

over een momentum voor vergroening. CO2-opslag blijkt niet langer ‘een heilig 

huisje meer’ voor Den Haag, concludeert NH Nieuws. 

Tata Steel mocht in een GGD-rapport niet genoemd worden als mogelijke oorzaak 

van de longkankerplaag in Beverwijk. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op 

basis van een WOB-verzoek. Daaruit komt naar voren dat GGD-directeur Van de 

Velden meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te 

houden. Journalist Bart Vuijk (Noordhollands Dagblad) geeft bij Nieuwsuur aan 

dat Tata in de documenten die hij inzag zeventig keer genoemd is en ‘meestal in 

de context van: hoe houden we Tata uit dat rapport.’ Volgens hem is dat ook een 

actieve opdracht geweest van de GGD-directeur.  GGD-Kennemerland laat in een 

reactie weten dat Tata Steel niet is genoemd, omdat het onderzoek zich zou 

beperken tot het meten van het aantal gevallen, niet naar de oorzaak.De reactie 

van de GGD noemt Vuijk een ‘raar verweer’ omdat het rapport uit 2019 volgens 

hem door de GGD juist is gemaakt wegens commotie over emissies van Tata 

Steel. Omwonenden geloven de uitleg van GGD Kennemerland niet. Ook lokale 

politici uiten kritiek. Diverse stakeholders, als SP-Kamerlid Leijten en lokale 

milieuorganisaties Frisse Wind.nu, stellen dat het rapport slecht is voor het 

vertrouwen en voor burgers. 

Tata Steel zou wel eens een sleutelrol kunnen gaan spelen in de steun van de 

Nederlandse bevolking voor het klimaatbeleid met dank aan Urgenda. Dat stellen 

diverse media. Als het kabinet dan toch het bedrijfsleven met vele miljarden gaat 

steunen om het klimaatprobleem aan te pakken, dan verdient het waterstofplan 

alle aandacht, aldus Trouw. Tata Steel kan een voorbeeld worden voor de 

vergroening van de industrie, denken vakbonden en milieubeweging. 
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Overname SSAB 

De overname van de Nederlandse hoogovens door het Zweedse SSAB gaat niet 

door. De Zweden hebben de onderhandelingen afgeblazen. "We kunnen Tata Steel 

IJmuiden niet in lijn brengen met onze duurzaamheidsdoelstellingen zoals we 

zouden willen", zegt de hoogste baas van SSAB, Martin Lindqvist. Volgens de NOS 

en De Telegraaf spelen verschillende duurzaamheidsdoelstellingen een rol. De 

Volkskrant noemt het afketsen een grote klap voor Tata Steel. Het wegvallen van 

de overname is vooral een domper omdat het kabinet blij was met de groene 

ambities van SSAB. Het ministerie van Economische Zaken werkt al langer aan 

plannen om Tata toekomstbestendiger te maken. “Daarmee gaan we gewoon 

door”, zegt minister Van ’t Wout.  

GL-Kamerlid Van der Lee noemt het niet doorgaan van de overname ‘een 

tegenvaller’ en geeft op Twitter aan minister Van ’t Wout hierover in het 

vragenuur ‘te willen horen’. PvdA-Kamerlid Moorlag roept EZK op om in actie te 

komen om de werkgelegenheid te behouden. 

Volgens de Volkskrant zal de overheid ‘mogelijk als reddende engel moeten 

optreden’. “Of andere commerciële geïnteresseerden belangstelling hebben zonder 

steun van de overheid, mag worden betwijfeld.” RTL haalt Roel Berghuis van 

FNV aan, die stelt dat er overheidssteun nodig is voor de benodigde 

investeringen.  

Ook het personeel van Tata Steel in IJmuiden is ‘verrast’ en ‘teleurgesteld’. Nu de 

partijen er niet zijn uitgekomen zorgt dat voor nieuwe onzekerheid. CNV-

bestuurder Peter Böeseken wil van Tata Steel snel weten of er een ‘plan B’ is. 

Topman van Tata Steel Europe Henrik Adam laat weten dat de ontvlechting van 

de Britse tak gewoon doorgaat. (ANP, NOS, Telegraaf, Volkskrant, RTL Nieuws, 29 

januari 2021) 

FNV plan voor verduurzaming Tata Steel 

Tata Steel ligt onder een vergrootglas na alle negatieve berichtgeving over de 

IJmondse staalindustrie, bericht Radio Beverwijk op 21 april. Er moet snel actie 

worden ondernomen, vernieuwing en verduurzaming zijn noodzakelijk voor de 

toekomst van het bedrijf.  

Volgens FNV Metaal moeten de verduurzamingsplannen van Tata Steel in 

IJmuiden naar voren worden gehaald (NOS, 14 mei 2021). De vakbond ziet 

weinig in het afvangen en opslaan van de uitstoot en vindt dat de omslag naar 

groene elektriciteit en waterstof veel sneller moet, binnen vijf jaar moet Tata af 

van de productie op steenkool.  

Opslaan en afvangen van CO2 / CCS 
De grootste opgave voor Tata Steel is om CO2-neutraal te worden, waarbij de 

oplossing ligt in de overstap op groene waterstof als brandstof voor de 

staalproductie. Alleen is die techniek nog niet beschikbaar, schrijft De 

Gelderlander (28 juni). Tot die tijd wil de directie van Tata Steel CO2 opvangen en 

in lege gasvelden voor de kust opslaan. Die Carbon Capture and Storage (CCS), is 

nogal duur, naar schatting kost het afvangen en opslaan 3 miljard euro, waar 
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TSN door verliezen vanwege corona niet over beschikt. Doordat het onduidelijk is 

of het Indiase moederbedrijf Tata dat bedrag wil investeren, wordt naar Den 

Haag gekeken voor subsidie.  

• Voor Donald Pols, directeur van Milieudefensie, is CCS geen optie. “Het is

een heel dure en onbewezen techniek en die lost het probleem niet op.”

• Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis is eerst inzetten op CCS geen

oplossing voor de acuutste bedreiging van Tata Steel. "CO2 afvangen en

opslaan brengt de uitstoot terug, maar de overlast in de omgeving blijft." Het

subsidiegeld voor CCS kan volgens Berghuis beter worden overgeslagen en

beter direct worden ingezet voor verduurzaming van de installaties. "We

denken niet dat de overheid twee keer miljarden gaat uitgeven."

• FNV-leden bij TSN zijn onder aanvoering van Roel Berghuis met een

alternatief plan gekomen, Groen Staal. “De directie kreeg geen toestemming

van het moederbedrijf om met plannen te komen. Toen zijn we zelf met een

plan gekomen. Als er niets gebeurt, vrees ik voor het voortbestaan.''

• Kern van het Groen Staal-plan is zo snel mogelijk de staalproductie

elektrificeren. Volgens de FNV kost het plan 1,4 miljard euro, beduidend

minder dan CCS. Afgesproken is dat een onafhankelijke derde partij de

plannen gaat beoordelen op technische haalbaarheid.

Eerste reacties op FNV plan 
• In een NOS-artikel wordt genoemd dat de oproep van FNV op een “cruciaal

moment” komt in de geschiedenis van de ‘voormalige Koninklijke Hoogovens’,

aangezien de staalfabriek qua zowel milieu- als klimaateisen niet

toekomstbestendig is (14 mei).

• Het ministerie van EZK steunt de huidige aanpak van Tata.

• NH Nieuws schrijft over “goed nieuws voor omwonenden” in reactie op de

plannen van FNV (14 mei). Het versnellen van het vergroeningsproces

betekent namelijk ook dat de overlast op korte(re) termijn verleden tijd zou

kunnen zijn. NH Nieuws gaat hoofdzakelijk in op het afscheid van de

hoogovens en kooksfabrieken als één van de grootste stappen in het

verduurzamingsproces, waarmee genoeg CO2-reductie plaatsvindt om aan het

akkoord voor 2050 te kunnen voldoen.

De steun van de overheid is noodzakelijk; Tata kan alleen snel vergroenen als het 
Rijk bijspringt 
• Wat betreft het behoud van werkgelegenheid zegt FNV-voorzitter Roel

Berghuis: “Duidelijk is wel dat daarvoor ingrijpende keuzes gemaakt moeten

worden en dat steun van meerdere overheden daarvoor nodig is”. (Radio

Beverwijk, 21 april)

• In een artikel van NH Nieuws (14 mei) wordt de hoop uitgesproken dat de

overheid ook wil investeren in het versnelde plan van FNV: een “flinke

kapitaalinjectie is nodig om de verduurzaming te bekostigen”. De versnelling

is volgens FNV cruciaal, ook vanwege de concurrentiepositie van Tata die in

gevaar kan komen.

• De overheid moet volgens Trouw (14 mei) hulp bieden op het eerder

milieuvriendelijker kunnen produceren van staalmaker Hoogovens. In het

artikel wordt ingegaan in op het feit dat Hoogovens alleen snel kan

vergroenen als het Rijk bijspringt.

• In Vroege Vogels wordt gezegd dat FNV van mening is dat Tata in de

toekomst het beste af is als een publiek-private onderneming, zodat de

overheid als aandeelhouder de verduurzaming van het complex in de gaten
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kan houden De steun van de overheid is hard nodig volgens FNV, gezien de 

verkoopplannen van Tata Steel en de kosten die geschat worden op zo’n 1,4 

miljard euro (10 juni). 

 

Brede steun voor het FNV plan 
Op het plan van FNV voor de verduurzaming van Tata Steel wordt enthousiast 

gereageerd door Kamerleden en Milieudefensie (Nieuws.nl, 10 juni; Friesch 

Dagblad, 11 juni). Kamerleden van links tot rechts reageerden enthousiast op het 

door vakbond FNV opgesteld plan voor de verduurzaming van Tata Steel 

IJmuiden. Op het Plein namen enkele Kamerleden van VVD, D66, CDA, 

GroenLinks, SP en PvdA een petitie in ontvangst. Ook Milieudefensie schaart 

zich achter het plan, schrijft ANP. 

• VVD-Kamerlid Silvio Erkens complimenteerde FNV en de ongeveer twintig 

aanwezige medewerkers met dit “mooie plan”. “Snellere verduurzaming is 

goed. We moeten nu gaan kijken of het plan haalbaar is.” Erkens zei Tata te 

willen behouden. “Liever duurzaam staal uit Nederland dan vuil staal uit 

China.” Op Twitter zegt Erkens: “Liever duurzaam staal uit Nederland dan vuil 

staal uit China. We gaan het plan dan ook serieus bekijken!” (ANP, RTLZ, 10 

juni)  

• Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius sprak niet haar 

steun uit voor het plan, maar zei wel hetzelfde doel na te streven. “Het 

staalbedrijf verduurzamen om zo schoner te worden en de banen hier te 

houden.” De staatssecretaris zei een onafhankelijk, wetenschappelijk 

onderzoek naar de plannen af te wachten, zo wordt o.a. gemeld in een 

uitzending van RTLZ.  

• Volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga is het nu of nooit. “Tata raakt 

draagvlak kwijt. Het staat als grote uitstoter onder druk van de omgeving en 

klimaatdoelen.”  

• Volgens directeur Donald Pols van Milieudefensie zijn de nieuwe 

voornemens “technisch en economisch uitvoerbaar”, maar wordt het politiek 

gezien een probleem. “Politici kiezen met de huidige subsidies voor CO2-

opslag voor de luie oplossing. Dat verandert niets voor de fijn- en stikstof.” 

 

 

Tata Steel kan alleen een leidende rol blijven spelen als het verduurzaamt 
In De Volkskrant ligt de nadruk op het argument dat Tata Steel alleen een 

leidende rol kan blijven spelen als het verduurzaamt (14 mei).  

• Volgens het artikel is het verheugend om te zien dat FNV niet alleen kijkt naar 

werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, maar ook naar duurzaamheid. Dit 

vanuit de redenering dat er veel banen verloren gaan als Tata er niet in slaagt 

duurzaam te worden, in plaats van andersom te redeneren zoals in het 

verleden door de industrie vaak werd gedaan.  

• Met de plannen van Tata voor ondergrondse opslag van CO2 “dreigt opnieuw 

niet de beste, maar de makkelijkste maatregel te worden genomen”. De 

plannen van de werknemers ogen interessanter dan de plannen van Tata Steel 

zelf.  

• Als Tata Steel slaagt in het vergroenen van de benodigde energie, kan het een 

leidende rol spelen bij de verduurzaming van de wereldwijde staalindustrie. 

Als het niet lukt, is er volgens de auteur geen goede reden om op termijn de 

staalindustrie in Nederland te handhaven.  

 

Gevolgen Shell-uitspraak voor andere grote uitstoters 
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Diverse artikelen naar aanleiding van de uitspraak tegen Shell die het bedrijf 

verplicht om het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Aandacht in de 

kranten gaat uit naar de mogelijke consequenties voor soortgelijke bedrijven. 

• Juridisch expert Jan van de Venis zegt in Trouw (27 mei) dat het Shell-

vonnis “grote gevolgen” heeft. Hij noemt dat de boodschap van de rechter is

dat Shell verplicht moet verduurzamen, omdat het anders mensenlevens op

het spel zet door het aanwakkeren van de klimaatcrisis. “Denk eerder aan

bedrijven van het kaliber Tata Steel, BP of Chemours”, zegt van de Venis.

“Mondiaal is er een waslijst van bedrijven die een zo grote bijdrage aan de

klimaat- of natuurcrisis leveren dat zij door de rechter tot de orde geroepen

kunnen worden, zoals dat tot veler verrassing Shell overkwam”

• Ook in De Telegraaf (28 mei) wordt ingegaan op de mogelijke consequenties

voor andere grote uitstoters in Nederland. Tata Steel was het vonnis echter

een stap voor met een eigen reductieplan. Desondanks is de Shell-zaak

volgens oud-Tata Steel topman Jacques Schraven ’natuurlijk slecht’ voor

het vestigingsklimaat van de CO2-intensieve industrie, hij noemt de

versnelling van Tata een ‘enorme opgave’ voor het bedrijf.

• Milieudefensie onderzoekt mogelijkheden om meer bedrijven te bewegen tot

vermindering van de CO2-uitstoot na de gewonnen klimaatzaak tegen Shell

(Nu.nl, 28 mei). Van nieuwe rechtszaken zal niet direct sprake zijn.

Milieudefensie gaat liever met bedrijven in gesprek, met het recente vonnis

van de rechtbank in de hand. Milieudefensie-directeur Donald Pols noemt

als een van de opties het benaderen van bedrijven het aanschrijven van de

tien grootste CO2-uitstoters van Nederland. Tata Steel staat op de eerste

plaats op een lijst met bedrijven met de hoogste uitstoot, die Milieudefensie

bij de overheid opvroeg. Pols gaat graag in gesprek over verduurzaming met

Tata Steel, zegt hij tegen Nieuwsuur (28 mei). Ook het AD en de Volkskrant

herhalen dat Milieudefensie in gesprek wil met de ‘tien grootste CO2-

vervuilers’, waaronder ook Tata Steel.

• Tata Steel laat in een reactie weten dat een rechtszaak van Milieudefensie

momenteel nog niet aan de orde is. (Beverwijk Nieuws, 29 mei). Tata Steel

zegt “continu in gesprek” te zijn met milieupartijen en zegt de deur open te

hebben te staan als Milieudefensie straks aanklopt voor een gesprek. Op de

uitspraak van de rechter in de Shell-zaak wil Tata niet ingaan. “We gaan er

verder niet op in omdat we geen partij zijn in deze zaak”, aldus een

woordvoerster. Het staalbedrijf zegt in gesprek te zijn met milieuorganisaties

en is niet van plan een ‘legertje advocaten’ in zitten als er wel een rechtszaak

komt. “De focus ligt op verduurzaming”, aldus een woordvoerster. (AD,

Volkskrant, 27 mei 2021; Reformatorisch Dagblad, 28 mei 2021)

• Tata noemt verder ideeën van vakbond FNV om over te stappen van steenkool

op waterstof “interessant”, maar wijst op de voorradigheid van genoeg

duurzame energie die daarvoor nodig is.

• Hans Grünfeld van Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)

lijkt het vonnis tegen Shell te omarmen, onder de voorwaarde dat de overheid

haast maakt met nieuwe wetten, en milieubewegingen zich niet langer

verzetten tegen CO2-opslag (Nieuwsuur, 10 juni). De grote industriële spelers

willen volgens Grünfeld best versneld vergroenen, maar hebben daarbij wel

hulp nodig van de milieubeweging. "Deze uitspraak van de rechter betekent

dat alle opties moeten worden benut. De weerstand tegen afvang en opslag

van CO2 moet van tafel, anders kan dit vonnis niet worden uitgevoerd.", aldus

Grünfeld. De vraag is of milieubewegingen genoegen daarmee nemen.
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• Roger Cox, advocaat van Milieudefensie oppert dat de

bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders van grote vervuilers een

logische vervolgstap kan zijn.

Sluiten van Hoogoven 6 als “derde optie” 
De voorzitters van Stichting IJmondig, Dorpsraad Wijk aan Zee, 

Milieuplatform IJmuiden-Noord en Stichting FrisseWind.nu pleiten in een 

opiniestuk in De Volkskrant (1 juni) voor de sluiting van Hoogoven 6. Zij noemen 

dit de derde optie naast de andere twee plannen die er liggen.  

• Deze optie zou een eenvoudige en relatief goedkope manier zijn om de CO2-

uitstoot van Tata nog gemakkelijker terug te dringen, ten opzichte van CO2-

opslag in de zeebodem en/of vervanging van een van de hoogovens en een

daaropvolgende omschakeling naar waterstof. De optie is “eenvoudig,

haalbaar, goedkoper, toekomstgerichter en het kan meteen worden

uitgevoerd”. Meerdere vliegen kunnen bovendien in één klap worden geslagen

• De andere twee plannen zijn volgens de vier voorzitters gedreven door

behoud van werkgelegenheid en behoud van de Nederlandse maakindustrie.

De werkgelegenheid wordt “enorm overdreven”.

• Ook wordt over het hoofd gezien dat de staalindustrie met structurele

overcapaciteit (“30 procent”) kampt en juist moet inkrimpen en negeren de

huidige twee plannen de haalbare omvang van het bedrijf. De auteurs zijn van

mening dat een kleiner, specialistischer staalbedrijf veel meer op zijn plaats is

in Nederland.

Urgenda voorstel voor waterstofgebruik 

Op 16 juni gaat Urgenda-directeur Marjan Minnesma in gesprek met premier 

Rutte en staatssecretaris Yesilgöz over de vergroening van Tata Steel, en lijken 

een akkoord dichterbij te brengen. Zowel het staalbedrijf, de politiek als 

milieubewegingen raken meer overtuigd van de plannen van FNV Metaal en 

Urgenda voor het versnelde gebruik van waterstof.” 

Positieve reactie op waterstofplan Urgenda door Rutte en Yesilgöz 
• Rutte en Yesilgöz staan open voor het klimaatplan van Urgenda voor grote

investeringen in de waterstofeconomie. (NOS, 16 juni). De ontmoeting tussen

de drie is volgens het FD positief en de twee VVD-bewindslieden reageerden

positief op het project van de klimaatactivist (FD, 16 juni).

• Marjan Minnesma heeft een volgens NOS ‘ambitieus plan’ gepresenteerd

(NOS, 17 juni) dat binnen tien jaar moet leiden tot een snelle afname van

uitstoot. Zij stelt voor het CO2-opslagplan los te laten en extra in te zetten op

waterstof afkomstig van mega-windmolens op zee, dat tot zo’n 4000 nieuwe

banen kan zorgen.

• Minnesma zegt na afloop van het gesprek de indruk te hebben dat “hij er

welwillend naar keek”. "Hij was niet negatief, dat is al een stap voorwaarts."

In Vroege Vogels (NPO Radio 1, 21 juni) zegt zij over de open houding van

Rutte en Yesilgöz dat “ze ook wel moeten”. “Als ons kabinet niet nu in actie

komt, dan denk ik dat wij eventuele nieuwe rechtszaken in ons land ook zeker

zouden kunnen winnen.", aldus Minnesma.

• NOS benadrukt dat Rutte en Minnesma enkele jaren geleden nog lijnrecht

tegenover elkaar stonden in de klimaatzaak die ‘milieu-actiegroep Urgenda’
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won tot aan de Hoge Raad, die ertoe leidde dat het kabinet extra 

klimaatmaatregelen moest nemen.  

 
 

Beweging richting een akkoord over vergroening Tata 
• Tata, politiek, vakbond en milieubeweging lijken af te stevenen op een 

akkoord over versnelde vergroening van Tata (NOS, 17 juni; FD, 21 juni). 

Tata zou “serieus rekening houden” met een snelle overschakeling op 

waterstof, in plaats van pas na 2040. Dit wordt nu technisch onderzocht.  

• De Nederlandse directie van Tata zou overtuigd zijn dat de snellere 

verduurzaming de juiste koers is.  

• FNV denkt dat Tata slechts één keer financieel gesteund kan worden door de 

overheid, en wil daarom dat Tata direct overgaat op waterstof. Volgens de 

vakbeweging is dat de enige manier om te voorkomen dat Tata over tien jaar 

omvalt omdat het niet meer in staat is de echte vergroening te financieren.  

• Donald Pols van Milieudefensie ziet de overheidssteun als essentieel. Naast 

directe steun gaat het ook om duidelijkheid van een nieuw kabinet dat echt op 

waterstof wil inzetten.  

 

 

Momentum voor snellere vergroening, “een soort coalitie” is ontstaan 
Het NH Nieuws kopt dat “de CO2-opslag in zee […] geen ‘heilig huisje’ meer voor 

Tata Steel en Den Haag” is (17 juni). Verschillende partijen merken een 

momentum op voor een snellere vergroening van Tata Steel.  

• Volgens Donald Pols van Milieudefensie was tot twee weken geleden “de 

deur potdicht voor alle alternatieven voor CO2-opslag in zee, nu niet meer,".  

• Ook de FNV ziet dat er ‘vaart komt’ in het proces. Roel Berghuis van FNV 

Metaal merkt op dat er “een soort coalitie” is ontstaan tussen Urgenda en de 

FNV “die nu richting de politiek beweegt”. Bovendien is er volgens Berghuis 

een stroming binnen Tata die “best met enthousiasme naar het FNV-plan 

kijkt”.  

• Cinta Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata 

herkent het momentum. "Er is inderdaad eerder sprake van een versnelling 

dan van vertraging, waarbij Tata nu ook daadwerkelijk de alternatieve 

plannen voor CO2-opslag overweegt, of zelfs kantelt naar het alternatief."  

 

Verschillende visies op toekomst TSN landelijke en provinciale milieubewegingen 
• Vijf landelijke en provinciale milieubewegingen denken verschillend over de 

toekomst van Tata Steel dan de vier milieubewegingen die rond de 

staalfabriek zelf actief zijn. Dit komt naar voren uit een brief aan minister 

Blok en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Greenpeace, 

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Urgenda, Jonge Klimaat 

Beweging en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, schijft 

IJmuider Courant.  

• NH Nieuws ziet dat de discussie om Tata Steel grimmiger wordt. “Bij berichten 

op de sociale media-kanalen over het staalbedrijf gaan de remmen steeds 

vaker los. Ook op de winkelstraten in de IJmond leidt de discussie over 

luchtkwaliteit soms tot intimidatie en dreigementen.” (IJmuider Courant, 4 

juni 2021; NH Nieuws, 6 juni 2021) 

• In de Volkskrant reageren Cinta Groos van de Ondernemingsraad van Tata 

Steel, bestuurslid Rob Verhoef en Roel Berghuis van FNV op de plannen van 

de lokale milieubewegingen. De drie noemen de plannen een ‘doodsteek van 
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het bedrijf’. Met het sluiten van de fabrieken wordt het staalbedrijf gehalveerd 

en gaan er ook 4.000 tot 5.000 banen verloren. (De Volkskrant, 3 juni 2021) 

DRI-techniek 
Tegen 2030 zou Tata voor de helft van de productie kunnen overschakelen op 

Direct-gereduceerd ijzer (DRI) waarvoor waterstof nodig is. Daarbij wordt 

uitgegaan van een tussenfase met 'grijze waterstof' op aardgas, zegt Roel 

Berghuis (FD, 21 juni).  

• Universitair hoofddocent Materials Science and Engineering van TU Delft

Yongxiang Yang vindt het een interessant voorstel, maar betwijfelt of er in

2030 voldoende groene waterstof beschikbaar is met een concurrerende prijs,

en of de techniek dan klaar is voor grootschalige productie. Ontwikkeling van

de productiemethode kan namelijk nog vijf tot tien jaar duren.

• Het is de vraag of er snel genoeg subsidie wordt verleend bij de bouw van een

groenewaterstoffabriek, aangezien het de op één na duurste techniek is in

Nederland waar duurzame subsidie voor uitgetrokken kan worden. Ook is er

volgens de Europese Commissie nu onvoldoende duurzame stroom

beschikbaar in Nederland om groene waterstof te maken. Daardoor zou

noodgedwongen gebruik moeten worden gemaakt van fossiele stroom, wat

juist meer CO2-uitstoot veroorzaakt.

• Volgens Yongxiang Yang zijn er twee brede discussies:

- “Of er wordt nu al omgeschakeld naar waterstof, eerst met aardgas, later

met groene waterstof. Dat is een dure verandering, met een groot

economisch risico.”

- “Of we gaan door met CO2-opslag tot de waterstofproductie is

doorontwikkeld. Dat gaat langzamer, maar geeft minder risico op

technisch falen.” (FD, 21 juni).

Tata Steel kan een voorbeeld worden voor de vergroening van de industrie 
Staalbedrijf Tata Steel zou wel eens een sleutelrol kunnen gaan spelen in de steun 
van de Nederlandse bevolking voor het klimaatbeleid met dank aan Urgenda, 
schrijft Trouw (18 juni).  
• Veel interessanter dan alle andere manieren om uitstoot terug te dringen is

het Urgenda-plan om Tata Steel een toekomst op waterstof te bieden.

• Als het kabinet dan toch het bedrijfsleven met vele miljarden gaat steunen om

het klimaatprobleem aan te pakken, dan verdient dit plan alle aandacht, aldus

Trouw. “Zoals de Deltawerken een visitekaartje zijn geworden voor de

Nederlandse weg- en waterbouwsector, kan de metamorfose van Tata Steel

Nederland tot écht groene staalfabriek een opsteker zijn voor de snel

groeiende duurzame energiesector.”

• Voor klimaat én werkgelegenheid is dat van groot belang. Zo’n kans is uniek

en de politiek mag die zich niet zo maar laten ontglippen.

• Ook in De Gelderlander (28 juni) wordt dit argument aangehaald:

Staalproducent Tata Steel kan een voorbeeld worden voor de vergroening

van de industrie, denken vakbonden en milieubeweging. Maar snelheid is

geboden, anders kan het bedrijf weleens zijn ondergang tegemoet gaan, aldus

De Gelderlander.
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GGD-rapport luchtvervuiling 

Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, mocht in een GGD-

rapport niet genoemd worden als mogelijke oorzaak van de longkankerplaag in 

Beverwijk. GGD Kennemerland-directeur Van de Velden had dit verboden. 

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad op zaterdag 3 juli op basis van 

documenten die het opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. 

De krant zag 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-

medewerkers in en alle 31 conceptversies van het rapport over het voorkomen 

van kanker in de regio Kennemerland. Daaruit komt naar voren dat directeur Van 

de Velden meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind 

te houden. 

• Vrijwel alle landelijke dagbladen berichten over het nieuws. De
berichtgeving is in diverse kranten beperkt. Uitzondering daarop vormen
het AD en de Volkskrant:

o AD bericht het meest uitgebreid en laat in het artikel op pagina 4
en 5 ook omwonenden aan het woord.

o Volkskrant wijdt heel pagina 4 aan het nieuws. De krant schrijft
dat Tata Steel ‘al twee jaar onder vuur ligt door de overlast die
het keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving en vanwege

het overtreden van regels die in vergunningen zijn vastgelegd.’

• Diverse nieuwssites berichten over de reactie van de GGD Kennemerland:

o Dat Tata Steel in het hele rapport niet wordt genoemd, komt
volgens de GGD doordat in de rapportage 'niet gekeken is naar de
oorzaak' van de kankergevallen. Het onderzoek zou zich beperken
tot het meten van het aantal gevallen. In het rapport van vorig
jaar wordt het aantal kankergevallen afgezet tegen een eerdere
rapportage in 2007. Ook in die eerdere rapportage is niet gekeken

naar de oorzaak, aldus de GGD. 'Dit is dan ook de reden dat er

bewust voor is gekozen mogelijke veroorzakers van kanker niet
specifiek bij naam in het rapport te noemen.'

o Mogelijke veroorzakers van de kankergevallen zijn wel terecht
gekomen in ‘interne conceptversies’ en de GGD zegt dit ‘te
betreuren’. ‘Zeker omdat er behoefte is aan duidelijkheid over de
oorzaak van de geconstateerde toename van het aantal gevallen
van kanker.’

o 'Bij het opstellen van rapporten wordt intern met regelmaat
gediscussieerd over de betekenis van de gegevens en de duiding
daarvan. Doel daarvan is te komen tot een rapport dat recht doet
aan de feiten die op dat moment bekend zijn. Daarbij is alle
ruimte voor ieders inbreng en visie.'

• Het tv-programma Nieuwsuur besteedt aandacht aan het nieuws:

o Journalist Bart Vuijk (Noordhollands Dagblad) geeft aan dat
Tata in de documenten die hij inzag zeventig keer genoemd is en
‘meestal in de context van: hoe houden we Tata uit dat rapport.’

Volgens hem is dat ook een actieve opdracht geweest van de

GGD-directeur. ‘Dat staat er een paar keer letterlijk in.’

o De reactie van de GGD noemt Vuijk een ‘raar verweer’ omdat het
rapport uit 2019 volgens hem door de GGD juist is gemaakt
wegens commotie over emissies van Tata Steel, zogenoemde
grafietregens.

Diverse stakeholders: niet goed voor vertrouwen van omwonenden

• SP-Kamerlid Leijten vindt dat dit het ’vertrouwen van de burger’
schaadt:
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o ‘Het is heel goed dat dit naar buiten komt, maar ook heel treurig.
Bewoners moeten kunnen rekenen op de GGD en inspecties. Je
moet ervan uit kunnen gaan dat als de GGD iets onderzoekt, dat
ook gewoon goed wordt opgeschreven. Iedereen in onze regio
weet toch dat Tata grote uitstoot levert!’

Leijten wil dat er nog dit jaar ’een einde komt aan de grafietregens en die 
lekkende pijp van de kooksfabriek’. ‘Dat kost geld ja, investeringen, maar 

dat moet gewoon gebeuren.’

• Advocaat Ficq: ‘Dit is niet goed voor het vertrouwen van de
omwonenden. Als dit zo is, wat is er dan nog meer wat niet klopt? Dit is
een zoveelste bevestiging voor bewoners dat ze mogelijk niet juist
geïnformeerd worden over de gevaren van de luchtverontreiniging.’

• PvdA en CDA in Beverwijk en raadslid Peter Stam in Velsen stellen
raadsvragen:

o CDA-raadslid Tabak (!) uit Beverwijk: ‘Kan een directeur van de
GGD-Kennemerland die een dergelijke handelwijze voorstaat,
directeur van de GGD-Kennemerland zijn?’

• van Frisse Wind.nu (actiegroep van bewoners): ‘Het
heeft ons vertrouwen in de GGD volledig overhoop gegooid (…) ‘Hoe zit

het met alle andere GGD-rapporten? Wat mogen we nog meer niet
weten?'

•  is huisarts in IJmuiden en maakt zich zorgen over de
grafietregen uit de schoorstenen van de voormalige Hoogovens: ‘Waar ik
flabbergasted over ben, is dat er gesjoemeld en gedeald wordt met de
gezondheid van burgers. De GGD hoort de gezondheid van de burgers te
beschermen. Dat uitgerekend een directeur van die dienst ervoor zorgt
dat Tata Steel uit een rapport verdwijnt, shockeert mij.’

• De drie fractievoorzitters van D66 in Beverwijk, Velsen en

Heemskerk stelden een gezamenlijke verklaring op waarin ze hun afkeur
uitspreken over de gang van zaken. Bovendien zijn de sociale media een
dankbaar podium voor lokale volksvertegenwoordigers om zich - ook een

paar dagen na de onthulling nog - over de kwestie uit te spreken. Zo rept
Kelly Uiterwijk van de Beverwijkse raadsfractie van Vrij van 'het
schokkende bericht dat de GGD Tata Steel geschrapt heeft uit het

rapport'.
• Burgemeester Schuurmans (gemeente Haarlemmermeer) -

verantwoordelijk voor de Veiligheidsregio Kennemerland - kan nog geen
antwoord geven op de vraag wat er gedaan wordt met de geopenbaarde
informatie: ‘Voor ik eventuele vragen kan beantwoorden, wil ik eerst alle
feiten goed en zorgvuldig op een rij zetten, over het proces en de inhoud',
meldt ze in een reactie. Verder sluit ze zich aan bij de lezing van de GGD.

‘De essentie van dit rapport was te onderzoeken hoe vaak longkanker
voorkomt, het is geen onderzoek naar de oorzaken.’

Omwonenden: uitleg van GGD Kennemerland ‘ongeloofwaardig’
Omwonenden geloven de uitleg van GGD Kennemerland over het schrappen van 
Tata Steel uit het GGD-rapport niet:

•  van Frisse Wind.nu (actiegroep van bewoners): ‘Het is
ongeloofwaardig. (…) Het zijn de bewoners in de regio geweest die
hebben gevraagd om onafhankelijk gezondheidsonderzoek vanuit
bezorgdheid over Tata Steel. Dat die naam vervolgens uit de
conceptversies verdwijnt, is als een olifant in de kamer waar iedereen
omzichtig omheen beweegt.' Dat Tata Steel uit het rapport is
'weggepoetst' verrast Walvisch niet. ‘We hadden al gehoord dat dit was
gebeurd, maar nu staat het zwart op wit.'

• Volgens Gosen van de Dorpsraad Wijk aan Zee past het schrappen van
Tata Steel 'in een cultuur in de IJmond waarin de staalfabriek uit de wind

wordt gehouden'. Dat het rapport niet ingaat op eventuele oorzaken van

10.2e

10.2e
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de verhoogde aanwezigheid van kanker, klopt volgens haar niet. ‘Andere 
mogelijke oorzaken, zoals roken en zonlicht, worden er namelijk wel in 
genoemd.' 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) laat een 

externe, onafhankelijke partij onderzoeken hoe het rapport over kankergevallen in 

de regio tot stand is gekomen. De veiligheidsregio meldt dat daartoe is besloten 

na overleg met de directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden. Het is nog 

niet bekend wie het externe onderzoek gaat uitvoeren, maar de veiligheidsregio 

wil dat dit 'zo snel mogelijk' begint. (RTL Nieuws, 6 juli 2021) 

Opsplitsing 

Veel landelijke media berichten (o.a. Volkskrant, Trouw, NU.nl) dat Tata Steel 

Europe wordt opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijven die los van elkaar in de 

etalage worden gezet. Hiermee wordt voldaan aan een wens van de Nederlandse 

commissarissen en de ondernemingsraad. 

Peter Blauwhoff, de voorzitter van de raad van commissarissen bij de 

Nederlandse vestiging van Tata Steel en de enige Nederlandse commissaris bij het 

moederbedrijf, legt beide functies onmiddellijk neer. Dat bevestigt het bedrijf na 

berichtgeving door De Telegraaf. Blauwhoff neemt de beslissing op dit moment 

omdat moederbedrijf Tata Steel zijn kandidatuur voor een tweede termijn als 

voorzitter van Tata Steel Nederland niet steunt. Hij is geschrokken van de 

beslissing, maar respecteert die wel, zegt hij in een reactie. Het vertrek van 

Blauwhoff heeft te maken met de geplande splitsing van de Britse en de 

Nederlandse tak van Tata Steel. In IJmuiden wordt dit gezien als een vergroting 

van de directe invloed vanuit India. De centrale ondernemingsraad in IJmuiden is 

'zeer onaangenaam verrast' door het bericht en beraadt zich op vervolgstappen, 

zegt voorzitter Cinta Groos. De werkgeversvertegenwoordiging noemt de 

beweegredenen om de termijn van Blauwhoff niet te verlengen 'zorgelijk'. (NU.nl, 

Telegraaf, FD.nl, 6 juli 2021) 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 12:47
Aan: )
CC:
Onderwerp: Spoed - standaardmail naar Groeiplan Tata Steel?
Bijlagen: Mail voor niet kansrijke Groeiplannen.docx

Dag , 

Korte spoed vraag aan jou, ik probeerde je net al even te bellen: 

Kan het Groeiplan Transformatie Tata Steel IJmuiden vandaag bijgaande standaard mail ontvangen met de mededeling dat het plan voor ronde 2 Groeifonds niet 
verder wordt opgepakt? 

Vandaag sturen wij die standaard mail naar alle niet kansrijke Groeiplannen die wij als EZK (namens het Rijk) moeten contacten. We hebben hiervoor een nieuw 
postvak geopend, vanuit waar de mail gestuurd wordt. In een eerdere uitvraag gaf Ruben Prins aan dat jij mogelijk eerst nog zou bellen/contact zou hebben met de 
indieners van dit Groeiplan. Vandaar deze dubbelcheck. 

Ik krijg graag een bevestiging dat dit Groeiplan vandaag de standaardmail kan ontvangen. Zo niet, dan ook graag een bericht. 

Hartelijke groet, 
 

Beleidsmedewerker Innovatie & Kennis

M: +31 | E: @minezk.nl 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Bedrijfsleven en Innovatie ● Directie Innovatie & Kennis ● Cluster IIB ● Nationaal Groeifonds (R&D&I-pijler) en Economische Veiligheid
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 15:55
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Wekelijkse bijpraat Tata
Bijlagen: Subsidie.xlsx

Goedemiddag  

Bijgaand tref je het overzicht van destijds aan met de subsidiemogelijkheden (overzicht van  waar  aan refereert). 

Tot morgen & hartelijke groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 12:06 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
CC: @outlook.com>; @rvo.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Wekelijkse bijpraat Tata  

Ha  

Morgen om 11.30uur even terugkomen op discussie en stand van zaken van vorige week (zie mail hieronder)? 
, ben jij verder gekomen met inzichtelijk maken wat evt. opties voor subsidies kunnen zijn naast SDE++ voor verduurzaming Tata? Hoor ik graag morgen meer 

over.  

Gisteren is het persbericht van Tata Steel en FNV gepubliceerd (zie bijlage voor gehele bericht) met daarin ook de twee opties die zij gaan onderzoeken, namelijk: 
1. Het afvangen en opslaan van een deel van de CO2 dat vrijkomt uit de restgassen van hoogovens. Uit de restgassen wordt ook blauwe waterstof geproduceerd. In een
tweede stap overgaan van de hoogoven naar DRI-technologie (deze “directe reductie” technologie kan ijzer maken op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in
combinatie met een of meer vlamboogovens).
2. Direct de hoogovens uitfaseren en overstappen naar de DRI- technologie. Staal wordt niet langer op basis van kolen geproduceerd, maar in eerste instantie op basis van
aardgas. De overstap naar waterstof wordt gemaakt zodra voldoende groene waterstof beschikbaar komt.

Voor deze opties dus de vraag om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen (SDE++ en ??). 
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Als er aanvullingen zijn hoor ik het graag. 

Tot morgen! 

Groet, 

 

----- 

Van:   
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 12:06 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
CC: @minezk.nl>; @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Ha , 

Gisteren vergeten op verzenden te klikken.  

Hierbij nog even de acties op een rij nav ons gesprek, waarvoor bij voorbaat dank: 
- Contact InvestHolland ( )
- Brussel + Spanje 
- Tabel subsidieinstrumentering achterhalen en daar waar nodig updaten (bv. groeifonds/IF) (

Laten we volgende week woensdag daar even op terugkomen. Ik stuur de uitnodiging weer door. 

Groet, 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 09:48 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Ha  

Morgen spreken we elkaar om 11.30-12.00uur in wekelijkse bijpraat Tata.  zijn afwezig ivm vakantie. 
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Naast ingaan op onderstaande email, wil ik ook even stil staan bij onderstaand artikel: https://www.change.inc/industrie/arcelor-mittal-belooft-eerste-groene-
staalfabriek-te-maken-36825 
Met andere woorden, Zweden en Spanje gaan groen staal produceren en ook subsidiëren. Dit ligt in het verlengde van onderstaande email (en email in de bijlage met post 
in Zweden). Kunnen we achterhalen hoe de subsidie verstrekking voor deze projecten in deze landen tot stand is gekomen? 
Dit zijn vragen waar we voor september een antwoord op moeten hebben, mochten er ook vragen komen in het debat over hoe NL beoogt deze technologieën verder te 
ondersteunen. Wat kunnen we hier uit afleiden of leren? 

Tot morgen! 

Groet, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 17:37 
Aan: @rvo.nl>; @rvo.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Hallo , 

. 

Graag neem ik contact met jullie met het verzoek in kaart te brengen (1) welke subsidieopties we hebben en (2) welke nog niet, maar evt. wel zouden kunnen 
ontwikkelen, voor de te kiezen verduurzamingsoptie van Tata Steel.  
We weten we dat er binnenkort een persverklaring uitgaat met het van start gaan van een onderzoek tussen FNV en Tata met waarschijnlijk drie te kiezen 
verduurzamingsopties (denk aan CCS, DRI, of combi).  
Daarin heeft  heel helder geformuleerd dat er pre-subsidie een vergelijking moet liggen van de onrendabele toppen van de te kiezen verduurzamingsopties van het 
bedrijf. 
Om vervolgens daarna in kaart te kunnen brengen welke subsidies beschikbaar zijn voor het ondersteunen van de te kiezen opties. Tegelijkertijd weten we dat niet alle 
bestaande subsidiemogelijkheden sluitend zijn op de mogelijk verkozen optie (bijv. DRI waterstof route). 

We kunnen er vergif op innemen dat op 9 september, debat over Tata Steel Nederland in de kamer, er dan gevraagd gaat worden hoe we vanuit EZK, of kabinet, deze 
route van Tata Steel dan wel kunnen ondersteunen (mocht voor waterstof ipv ccs worden gekozen e.d.).  
Graag wil ik jullie dan ook verzoeken hier verder in te duiken. Wellicht ligt er ook al het een en ander hieromtrent.  

Kunnen we hier volgende week woensdag verder over in gesprek gaan tijdens wekelijkse bijpraat? 

Groet, 
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Van: @rvo.nl> 
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 09:24 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: wekelijkse bijpraat tata 

Hallo  

Is weer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad met elkaar. Op zich gaat alles goed, ben nog herstellende van een operatie van 1,5 week geleden maar het 
gaat langzaam de goede kant op. 

Ik ben inderdaad de achtervang van , en zal gedurende haar afwezigheid aansluiten bij jullie overleg. 

Groetjes  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 08:38 
Aan: @rvo.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: wekelijkse bijpraat tata 

Ha , 

? 

In afwezigheid van  had ik begrepen dat jij haar achtervang bent op Tata dossier in haar vakantie.  
Ik heb je zojuist uitgenodigd voor de wekelijkse bijpraat daarover tussen mij,  iedere woensdag. Kan jij daar bij aansluiten tot zij terug is? 
Dat hoeft niet vandaag, maar graag vanaf volgende week.  

Groet, 
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Van: @minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 12:01
Aan:
CC:  

Onderwerp: RE: analyse investering ArcelorMittal - Tata Steel NL 

Beste , 

Dat zijn goede vragen van  over de achtergrond van Finocas. In het Vlaams parlement was daar een levendig 
debat over gisteren, met de Vlaamse minister voor Innovatie en Economie, Hilde Crevits (Cd&V, christendemocraat). 
De minister werd flink aan de tand gevoeld over Finocas, waar ook bij Vlaamse volksvertegenwoordigers veel vragen 
over bestaan. Velen kenden het bestaan van dit vehikel niet en spraken hun zorgen uit over het gebrek aan 
transparantie rondom Finocas, ook al is er brede steun over de deal zelf. 

Hieronder kort paar aanvullende punten naar aanleiding van dat debat, maar ook gesprekken die we gevoerd 
hebben met de kabinetschef van de Vlaamse MP en het kabinet van de federale energieminister: 

 Finocas Groep is een 50‐50 joint venture van het Vlaams Gewest en ArcelorMittal Belgium, waar drie
dochterbedrijven onder hangen. Twee onderzoekscentra: OCAS (Onderzoekscentrum voor Aanwending van
Staal) en Endures (Expertisecentrum voor corrosie, antifouling, MIC en schadeonderzoek). En een
investeringsmaatschappij genaamd Finindus. In huidige vorm bestaat Finocas NV sinds 2003, opgericht in
het kader van het project Staalvriendelijk Vlaanderen.

 Vlaams Gewest heeft nu een intentieverklaring gesloten met ArcelorMittal om 350mln te investeren in
Finocas NV. Die middelen worden ingeschreven in de begroting als zogenaamde ESR6‐middelen (Europees
Stelsel van Rekeningen 6). Dat zijn middelen voor kredietverlening en participaties. De kredieten kunnen via
de investering tegen aandelen vanuit de Vlaamse overheid in Finocas gestopt worden. Volgens de
kabinetschef van de Vlaamse MP houdt dit o.a. in dat het geld eigen vermogen van Finocas wordt (dus geen
vreemd vermogen/schuld). Dat is voordelig voor Arcelor, omdat daarmee de schuldpositie van het Arcelor‐
concern niet verslechtert. Bovendien gaat het om een lening tegen marktrente die t.z.t. terugbetaalt moet

worden. Deze investering verdient Arcelor met gemak terug. Want ETS‐uitstoot (die nu tientallen miljoenen

kost voor Arcelor) gaat dan snel omlaag.

 Hoe en wanneer dat zal gebeuren moet nog worden uitgewerkt in een aangepaste
aandeelhoudersovereenkomst over Finocas tussen het Vlaams Gewest en ArcelorMittal Belgium. Maar dat
zal pas gebeuren na akkoord van Europese Commissie op het ingediende IPCEI‐dossier. Minister Crevits
geeft ook aan dat die 350 miljoen niet in één keer overgemaakt zal worden, maar “in functie van het
project”. De impact op de Vlaamse begroting wordt dus uitgesmeerd in de tijd. Volgens minister Crevits
zullen de opbrengsten van Finocas gelijk verdeeld worden tussen de twee partners Vlaams Gewest/Arcelor,
en dus terugvloeien naar de overheid. Dit zou impliceren dat de eigendomsrechten voor de technologie (ref.
vraag van David) ook gelijk verdeeld is, maar dit zou nog nader uitgezocht moeten worden.

 Volgens onze gesprekspartners zijn de eerste signalen die Vlaanderen/België van de Commissie hebben
gekregen “OK”. Dit project “sluit perfect aan bij de Green Deal”, aldus kabinetsmedewerker van de federale
energieminister Van der Straeten. Gaat de Commissie niet bezwaar maken omdat andere staalbedrijven in
Europa NIET over dit soort financieringsmechanismen beschikt? Ja, dat zou nog eventueel een bezwaar
kunnen zijn. Maar Vlaanderen ziet het met vertrouwen tegemoet. België/Vlaanderen heeft geen andere
keus dan financieel bij te springen, willen we de staalindustrie hier houden én de CO2 reductiedoelstellingen
behalen, zo redeneert men.

Zie hier nog het woordelijk verslag van het debat. Aardig om te lezen. Wij zullen dit dossier in ieder geval van 
dichtbij blijven opvolgen.   en ik spreken elkaar op 20/10 en zullen hier verder over kunnen doorpraten. 
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Groet, 

 
 

From: @minezk.nl>  
Sent: maandag 4 oktober 2021 13:09 
To:  @minbuza.nl>;  @minbuza.nl> 
Cc:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Subject: RE: analyse investering ArcelorMittal ‐ Tata Steel NL  
 
Beste   
 
Hartelijk dank hiervoor. Nuttige inzichten en fijn dat het gesprek op deze korte termijn kon worden opgezet.  
We nemen nu even de informatie tot ons en komen snel bij jullie terug over een vervolg. Een gesprek op expert 
niveau lijkt ons ook een goed idee.  
Alleen moeten we even kijken wanneer dit het handigst is, omdat er nog wat vragen openliggen over welke 
informatie wij met de Belgen willen delen ten aanzien van de Tata casus. Veel informatie daaromtrent komt ook pas 
half november bij ons terecht via Tata. 
 
Hebben jullie misschien wel meer zicht op of informatie omtrent Finocas?  
Zoals ik ook op de mail had aangegeven was onze directeur   ook geïnteresseerd in de joint venture en 
welke bevoegdheden deze heeft (zie vraag in de bijlage). Vanuit het Kamerdebat over Tata op 9 en 16 september 
zijn we sowieso ook opgeroepen om te onderzoeken welke steunopties de NLse overheid heeft voor de gekozen 
verduurzamingsroute van Tata (DRI‐route, dezelfde als Arcelor Mittal). Of de joint venture daarom een soort 
overheidsdeelneming is, is voor ons interessant om te weten en hoe e.e.a. binnen staatssteunkaders EU mogelijk is.  
 
Bedankt in ieder geval en zodra we beslissing hebben gemaakt over een vervolgafspraak, komen we bij jullie terug. 
 
Een goede werkweek gewenst! 
 
Groet, 
 

 
 

Van:  @minbuza.nl>  
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 10:33 
Aan:  @minezk.nl>;  @minbuza.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: analyse investering ArcelorMittal ‐ Tata Steel NL  
 
Beste  , 
 

 en ik hadden zojuist een gesprek met de kabinetschef van de Vlaamse minister van Economie en Innovatie, de 
heer  en diplomatiek adviseur   (die tot vorige week in Den Haag zat op de Vlaamse 
afvaardiging). De kabinetschef hield zich ietwat op de vlakte over de details van de deal. Hieronder enkele relevante 
punten: 
 

 Reden ondersteuning DRI-faciliteit van ArcelorMittal door de Vlaamse/federale overheid: de nieuwe installatie – die 
eerst op aardgas zal draaien, en op termijn op waterstof - draagt significant bij aan het CO2 reductiedoel van Arcelor 
(3,9 mln ton per jaar tegen 2030 ofwel 4% van totale CO2 uitstoot van Vlaanderen). Federaal minister van energie 
Tinne Van der Straeten noemde dit de grootste CO2 besparing en de grootste klimaatinvestering ooit in België. Ook de 
Vlaamse MP Jan Jambon onderbouwde de overheidssteun door te verwijzen naar het belang van Arcelor voor 
Vlaanderen. Naast de forse bijdrage aan CO2 reductie, is Arcelor een belangrijke economische speler met 5000 
werknemers in Gent. 
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 Zoals bekend wordt de investering gefinancierd door de joint venture Finocas (50% Vlaamse overheid, 50% 
ArcelorMittal). Finocas bestaat sinds de jaren 70. Dit is een beproefd vehikel, in het leven geroepen na de staalcrisis om 
innovatief onderzoek in de staalindustrie te ondersteunen, zonder directe steun te bieden. Voor de investering in DRI-
installatie hebben zowel de Vlaamse overheid als AM elk 350 mln in gestopt. De Vlaamse overheid heeft verklaard dat 
dit een lening is die op termijn terugbetaald moet worden. De federale overheid springt bij met allerlei gunstige fiscale 
regelingen, zoals belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling. 

 Hiervoor is een verzoek neergelegd bij de Europese Commissie om af te wijken van staatssteunregels in het kader van 
IPCEI Waterstof. De uitspraak van de Commissie wordt verwacht in het voorjaar 2022. De Vlaamse overheid heeft ook 
andere projectvoorstellen ingediend. 

 Arcelor heeft ook een lening ontvangen van EIB (280 mln) voor decarbonisatieprojecten. Op de vraag of ArcelorMittal 
nog meer Europese financiering gaat aantrekken, moest de kabinetschef het antwoord schuldig blijven. De aanname is 
dat de rest van de investering (in totaal 1,1 mld) uit eigen middelen van Arcelor komt (“ze doen nu goede zaken”). 

 Zoals bekend heeft de federale overheid een investering van 95mln in waterstofinfrastructuur aangekondigd. Dat is 
bedoeld voor het aanleggen van pijpleidingen voor het transport van waterstof en CO2. 

 Tijdens het debat in het Vlaamse parlement afgelopen week kwamen er nauwelijks kritische geluiden over de deal, op 
Vlaams Belang na (radicaal rechts) die de beslissing wegzette als ‘klimaathysterie’. Vooruit (Vlaamse social-
democraten) vroeg zich af waarom de Vlaamse overheid niet een vergelijkbaar bedrag vrijmaakt om de energiefactuur 
van burgers te verlagen. Maar daar bleef het bij. Voor de meerderheid was deze investering een no-brainer. 

 
Ik geef graag ter overweging om eventueel nog een gesprek op expertniveau op te zetten om wat meer de diepte in 
te gaan. Maar dan moeten wij ook iets meer kunnen delen over de stand van zaken rond Tata Steel. Hoor graag of 
jullie hier belangstelling voor hebben. Dan stellen we dat voor aan de Vlamingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

 

 
Plaatsvervangend Chef de Poste 
 
T +32 2  
M +32    

n@minbuza.nl  
 
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Kortenberglaan 4‐10, Ave de Cortenbergh 4‐10 | 1040 Brussel 
Facebook.com/nederlandinbelgie | TW.@NLinBE 
www.nederlandwereldwijd.in/landen/belgie 

 
 
 
 
 

From:  @minezk.nl>  
Sent: vrijdag 1 oktober 2021 08:52 
To: @minbuza.nl> 
Cc:  @minbuza.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Subject: RE: analyse investering ArcelorMittal ‐ Tata Steel NL  
 
Beste , 
 
We spreken aanstaande woensdag Tata Steel Nederland, waarbij wij ook gevraagd zullen worden of me meer inzicht 
hebben in hoe e.e.a. in België is gefinancierd en of een dergelijke structuur ook in NL zou kunnen worden opgezet.  
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Daarnaast is het traject richting Brussel heel interessant, hoe doen de Belgen dat? Hebben ze al gesprekken staan? 
Wat verwachten ze hiervan? Op welke termijn verwachten ze goedkeuring van Brussel?  
 
Dus als jullie meer kunnen achterhalen voor dinsdag 12.00uur heel graag. Als er daarna nog uitzoekvragen liggen 
geen probleem, maar meer inzicht van jullie kant kan al veel helpen.  
 
Mocht bellen handiger zijn, laat het me weten. Ik kan in de middag of anders maandagochtend.  
 
Bedankt! 
 
Groet, 
 

 
 

Van:  @minbuza.nl>  
Verzonden: donderdag 30 september 2021 18:29 

@minezk.nl> 
CC:  @minbuza.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: analyse investering ArcelorMittal ‐ Tata Steel NL  
 
Beste , 
 
Dank voor je bericht. Uiteraard zullen wij meer informatie achterhalen. Mag ik vragen voor wanneer je de informatie 
wilt ontvangen?  
 
Fijne avond. 
 
Met vriendelijk groet, 

 
 

From:  @minezk.nl>  
Sent: donderdag 30 september 2021 12:56 
To:  @minbuza.nl> 
Cc:  @minbuza.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Subject: analyse investering ArcelorMittal ‐ Tata Steel NL  
 
Beste , 
 
Via  heb ik je contactgegevens ontvangen. Mijn naam is  en ik werk bij EZK aan de 
verduurzaming van Tata Steel Nederland. 
Nu was gisteren in het nieuws dat ArcelorMittal, met steun van Belgische en Vlaamse regering gaat investeren in 
een DRI‐installatie. Tata Steel heeft ook aangegeven een DRI installatie te willen neerzetten (met steun van NL 
overheid).  
In de bijlage heb ik een eerste globale inschatting gemaakt van de verschillen op basis van de verschillende bronnen. 
Graag vertrouwelijk behandelen.  
 
Kunnen jullie op de ambassade meer informatie achterhalen? We zijn met name benieuwd naar hoe e.e.a. 
ondersteund gaat worden vanuit de overheid, dan wel Vlaanderen of België.  
Misschien kan e.e.a. ook in NL op die wijze geregeld worden. Het gaat dan ook om de financiering: 
 De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture Finocas. Die werd jaren geleden 

opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide partijen stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaal 
verhoging. Het is een lening zegt Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). Dat bedrag moet worden terugbetaald aan 
de joint venture. Beide partijen hebben 50% in Finocas.  
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Veel dank alvast voor je reactie. 
 
Groet, 
 

  
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 29 september 2021 15:17 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Emailadres 
 
Hi L  
 
Bij dezen het e‐mailadres van  @minbuza.nl en  @minbuza.nl  
 
Groet, 

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 16:19
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN

De heffing begint met een reductiefactor van 1,2 in 2021. De reductiefactor bepaalt het aantal dispensatierechten dat een bedrijf krijgt (en dus hoeveel uitgestoten mag 
worden zonder te betalen). De reductiefactor van 1,2 betekent dus dat bedrijven in 2021 20% meer mogen uitstoten dan hun ETS benchmark aangeeft. Dit neemt ieder 
jaar af. In 2025 zit de RF onder de 1. Met deze rustige start krijgen bedrijven zekerheid over wanneer ze hoeveel mogen uitstoten maar wel ruimte om eerst nog 
investeringen te doen om de heffing voor te blijven. Het doel van de heffing is tenslotte om reductie te bewerkstellingen en niet om geld op te halen.  

Hoop dat dit je verder helpt! Laat maar weten als je nog iets nodig hebt. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 14:36 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN 

Hallo   
Wat bedoel je precies met rustige start? 
Gr.  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 14:02 
Aan: l@minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN 

Ik vind het lastig hier een uitgebreid verhaal over te maken met details omdat dat 1. Deels vertrouwelijke cijfers zijn en 2. Mijn eigen schattingen en daarmee zeker 
geen feiten zijn. Dat maakt het wel lastig als de Stas dit dan uitspreekt richting de Kamer.  
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Waar zijn jullie precies naar op zoek? Naar iets om de Stas context te geven of iets om uit te spreken? Het kan namelijk zoals hieronder maar dat is wel vrij onzeker. 
Maar het kan ook algemener. ‘er ligt vanuit de heffing een behoorlijke opgave, maar door de rustige start heeft Tata tot ongeveer 2025 tijd om te reduceren. Daarna is 
zeker reductie nodig om de heffing voor te blijven’ 
 
Hoe staat Tata t.o.v. de CO2-heffing? 

- Tata moet ca. 21% (ca. 2,5 Mton) van de uitstoot reduceren om t/m 2030 de heffing voor te blijven. 
- Deze uitstoot in 2030 komt neer op ca. € 148 mln. aan heffingskosten (bij een ETS prijs van € 65 in 2030).  
- Tot ca. 2025 blijft Tata de heffing voor, ook zonder reductie op de huidige uitstoot.  
- NB. De consequenties voor individuele bedrijven zoals Tata zijn schattingen. Na 2026 is dit erg onzeker want afhankelijk van hoe de ETS benchmarks bijgesteld 

worden voor de periode 2026-2030. 

 
Groet, 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 16:08 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: bijlagen bij CD toekomst TSN 
 
Ik weet niet of dit openbare informatie is. Of we dat kunnen delen. 
 

, kan jij hier bij helpen? Voor in ieder geval een Q&A lijntje (wat we wel kunnen delen) maandag? 
 
Groetjes  
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 15:32 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN 
 
Hallo Lisa, 
Wat ik mis is informatie (uitleg) over hoe de nationale CO2 heffing in elkaar zit en op welk moment(en) Tata hier last van kan krijgen. Ik denk dat we dat nodig kunnen 
hebben. Wie zou dat kunnen aanleveren? 
Gr.   
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 15:21 
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Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN 
 
mooi dat scheelt weer!  
En het is alles omvattend toch met wat er speelt?  
 
Gr  
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 13:03 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: bijlagen bij CD toekomst TSN 
 
Hallo  
Ik heb de stukken gelezen en daar waar nodig aangepast. 
Document 5 is bijna hetzelfde als 4 dus die kan wat mij betreft eruit, net als 7 en 9. 
Document 10, de media analyse, zal nog worden aangepast ga ik van uit. 
Ik ben tussen 13.30 en 15.00 uur niet bereikbaar, daarna wel.  
Gr.   
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 10:40 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: bijlagen bij CD toekomst TSN 
 
Hi  
 

 de link naar de bijlagen die we volgens mij moeten toevoegen voor debat TSN. 
Doe jij check op volledigheid, danwel evt. schrappen van bijlagen?  
 
 
T:\KD4\TOP\000 Verduurzaming Industrie\0Instrumentenmix\Team & Organisatie \Tata\CD Toekomst TSN 9 sept\Bijlagen CD 
 
Groet, 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 10:47
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Hofbar over Tata

Super, dank!  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 aug. 2021 om 10:25 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Hi , 

Hierbij laatste stand van zaken van het dossier voor Commissiedebat Tata. We werken vandaag aan de laatste schone versies. Dus nu nog in track changes 
en wat verschuivingen in de stukken zichtbaar. 

Bedoeling is dat dossiervoorbereiding morgen (netjes opgemaakt, naar BBR gaat), vrijdag in de tas MEZK. 
Ik zet ook even I  van BBR op cc.  

Groet, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 10:21 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Hofbar over Tata 

Goedemorgen , 

368
10.2e

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e

10.2e

10.2e



2

De Hofbar (PowNed) heeft aangekondigd de minister vrijdagochtend voor de MR graag wat vragen te willen stellen over Tata. In het bijzonder over het 
belang voor de Nederlandse economie en de verduurzaming van Tata. 
  
We hebben natuurlijk vorige week en daarvoor uitgebreid contact gehad hierover. Ik denk dat het goed is om ons voor te bereiden op wat scherpe vragen. 
  
Vinden jullie het goed om de voorbereiding voor het AO (zoals die nu is) met mij te delen? Dan weet ik wat er is, en kom ik wellicht op wat meer moeilijke 
vragen. Alles wat dan niet al beantwoord wordt door de voorbereiding zal ik nog aan jullie vragen. En dan sturen we de minister donderdag een 
voorbereiding. 
  
Groet, 

 

 
Woordvoerder 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Communicatie 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T: 06  
E: @minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
// 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
  
<Concept oplegnota Voorbereiding Commissiedebat Tata Steel Nederland 30-08.docx> 
<0. Concept Opzet Dossier Commissiedebat Tata Steel 9 sept - 31-08.docx> 
<Input ambtenarendossier - Aanvullende QA-30-08.docx> 
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Van:
Verzonden: donderdag 2 september 2021 20:13
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Q&A over SDE++

Het korte antwoord is: 

Nee.  
Dergelijke voorwaarden zijn gekoppeld aan de vergunningverlening, waarbij de provincie en/of gemeente het bevoegde gezag is. 
Dergelijke vergunningen zijn uiteindelijk noodzakelijk voor de realisatie van het project.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 2 sep. 2021 om 19:28 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Ha ,  

Dat weet ik niet of dat kan.  weten dat misschien wel. Weet niet of ze nog bereikbaar zijn. 

Groet,   

Op 2 sep. 2021 om 18:13 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Hallo , 
 wil vandaag nog een antwoord op deze vraag in het document. 

Kan jij helpen met beantwoorden of moeten we iemand anders benaderen? 
Gegroet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 12:44
Aan:
Onderwerp: appreciatie tussentijdse resultaten roland berger- bij nota MEZK
Bijlagen: appreciatie tussentijdse resultaten ROland Berger.docx

Hi , 

Hieronder de appreciatie op basis van data room tussentijdse resultaten roland berger. Deze ga ik nu nog toevoegen aan fysiek dossier mezk op verzoek van BBR. 
Zodra ook tussentijdse resultaten beschikbaar zijn, worden die ook toegevoegd 

Groet, 

 

Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden – Roland Berger 
Tussentijdse parlementaire memo in opdracht van Tata Steel Nederland (TSN) & FNV 

TSN overweegt diverse routes om de CO₂-reductiedoelstellingen te halen. Deze studie richt zich op twee routes, één met BF-CCUS-technologie als tussenstap en een 
alternatief dat direct overgaat op staalproductie op basis van DRI-technologie- De “Direct-to-DRI” route, die door FNV is voorgesteld. 

FNV en TSN hebben Roland Berger gevraagd om als onafhankelijke partij de haalbaarheid van beide routes te onderzoeken. FNV en TSN hebben hetzelfde einddoel: 
klimaatneutrale staalproductie in 2050, naar verwachting op basis van DRI-technologie en groene waterstof.  

Het haalbaarheidsonderzoek beschrijft per route: 
 De stappen in de route, inclusief de bijbehorende CO₂-reducties over tijd;
 de aannames en argumenten waarop de route is gebaseerd (incl. tijdslijnen);
 de technische, economische, werkgelegenheids-, markt-, en regelgevingsimplicaties;
 de randvoorwaarden en steun van de overheid die de route vereist om te kunnen slagen;
 De eventuele onrendabele top;
 de maatschappelijke acceptatie, zoals verwoord door verschillende stakeholders.

Het memo geeft tussentijdse inzichten van het onderzoek en dienen als input voor het Kamerdebat. Het memo focust zich op (a) de context van Europees en nationaal 
beleid en ontwikkelingen waarbinnen de CO₂-reductie moet plaatsvinden, (b) de huidige situatie en de reductiedoelstellingen, (c) een gedetailleerde uiteenzetting van 
beide routes met een evaluatiestructuur voor tussentijdse inzichten. In een volgende fase van de haalbaarheidsstudie zal worden ingegaan op de economische evaluatie 
van de routes (CAPEX/OPEX), op werkgelegenheid, en op de consequenties voor overige emissies, zoals geur, stof, geluid, NOx en dergelijken. Ook zal de verdere 
evaluatie van de publieke acceptatie van de routes worden gedaan aan de hand van interviews met stakeholders. De volledige studie wordt afgerond in het najaar 
2021.  
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Tussentijdse conclusies: 
 Zowel de BF-CCUS als de Direct-to-DRI route lijken technisch haalbaar. Beide routes lijken ook tijdig te kunnen voldoen aan de gestelde CO₂-reductiedoelstellingen, 

maar bij de Direct-to-DRI route zijn om het 2030-doel te halen wel aanvullende maatregelen nodig. De Direct-to-DRI route is meer toekomstbestendig en heeft 
naar verwachting een bredere publieke acceptatie.  

 Het is duidelijk dat een beslissing over de toekomstige route van TSN niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van externe infrastructuur voor transport en 
opslag van waterstof en CO₂, alsmede de toekomstige beschikbaarheid van groene elektriciteit en waterstof voor TSN IJmuiden.  

 Voor beide routes geldt dus – net als bij andere staalbedrijven in de EU – dat financiële steun nodig is voor de realiseerbaarheid. Er bestaat vanuit de Nederlandse 
overheid echter (nog) geen (pasklaar) subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staalindustrie. Voor TSN IJmuiden zal dan ook maatwerk nodig zijn – welke 
route ook wordt gekozen.  

  
EZK Appreciatie 
 Goed dat het memo gezamenlijk door Roland Berger, TSN en FNV naar de Kamer is gestuurd. Het geeft inzicht in de specificaties, aannames en impact van de 

routes onder studie.   
 TSN heeft nog niet definitief gekozen via welke route het de CO₂-reductiedoelstellingen wil halen en geeft ook aan diverse routes (ook buiten de twee onderzochte 

opties) te overwegen.  
Het is uiteindelijk aan TSN om een afweging te maken in hun verduurzamingstraject.  

 Het onderzoek is nog niet afgerond. Zo zijn de financiële impact (CAPEX/OPEX) en impact op de lokale omgeving/milieu nog niet meegenomen. Dit zal onderdeel 
uitmaken van de volgende fase van de studie. Deze zijn essentieel voor de besluitvorming over de te nemen verduurzamingsroutes, maar ook voor besluitvorming 
over mogelijke (additionele) financiële overheidssteun.  

 Er staat een stevige boodschap in dat overheidsondersteuning - financieel of in de vorm van het realiseren van de aanleg van CO₂ en waterstof – infrastructuur – 
essentieel is voor het realiseren van beide verduurzamingsroutes.  

 Hiervoor zijn spreeklijnen in het voorbereidend dossier voor het Commissiedebat Toekomst Tata Steel opgenomen. Daar waar mogelijk wordt e.e.a. al door de 
overheid ondersteunt, zoals is overeengekomen in de op inspanningen gebaseerde EoP tussen TSN en EZK. Ook kan Tata in het najaar SDE++ subsidie aanvragen 
voor hun CCS-project. Vanuit EZK zijn we nauw betrokken om de voortgang te stimuleren en kijken uit naar de definitieve resultaten van het onderzoek.  

  
  



Bespreeknotitie strategisch overleg Tata Steel 
Aan: , DGBI 
Van:  
Via:  

Het overleg is bedoeld om strategisch met elkaar van gedachten te wisselen. De meeste punten zijn 
enkel ter bespreking, wanneer er ook een concreet beslispunt voorligt is dit dikgedrukt. Wij stellen 
voor de volgende onderwerpen te bespreken:  

1) CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
2) Druk op omgeving: milieu, gezondheid en overlast, en de betrokkenheid van I&W
3) Economische veiligheid: voldoende middelen?

Hieronder een toelichting per onderwerp. 

1. CCS & alternatieven: SDE++, onderzoek FNV en zoektocht naar aanvullende reductie
Appreciatie plan FNV
• Door het voorstel van FNV is de discussie over toepassing van alternatieven voor CCS bij TSN

opnieuw opgelaaid. TSN heeft ingestemd met het voorstel tot een ‘haalbaarheidsstudie’ voor de
door FNV ingebrachte oplossing.

• Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele
sterke kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige
inzichten in deze voor- en nadelen.

• Voordelen plan FNV
o Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2.
o Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan,

omdat het bedrijf sneller overstapt op een van de mogelijke technieken om uiteindelijk
volledig CO2-neutraal te worden.

o Voor partijen die kritisch zijn op toepassing van CCS biedt dit plan een andere route. Dit
leidt ook tot een lagere druk op de CCS-plafonds.

• Nadelen plan FNV:
o Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel

minder CO2-reductie tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot aan
2050, dan een route met CCS. Ook is het met de route van FNV niet zeker dat Tata Steel
de CO2-heffing kan ‘voorblijven’.

o Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet
op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan worden:
het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning
van opties zoals DRI en  Deze opties passen op basis van huidige inzichten niet goed
in de SDE++ (kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland).

o Deze oplossingen leiden tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit.
o Tata Steel verwacht dinsdag een concretisering van de Roadmap+ aan te kondigen.

Daarmee wordt de impact op de omgeving naar huidige verwachting dusdanig
teruggedrongen, dat het de vraag is wat de toegevoegde waarde is van sluiten van KGF2.

o De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. Daarnaast zijn er
geen doorlooptijden voor vergunningen opgenomen in de plannen. We kunnen met het
oog op de klimaatdoelen niet de plannen alsmaar blijven heroverwegen.
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Verhouding EZK tot onderzoek door FNV 
• Het onderzoek moet (voor zover dit het Rijk aangaat) aan een aantal voorwaarden voldoen:

o Het moet duidelijk blijven dat het Rijk uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie
voor de industrie gaat, en het bedrijf daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de investeringsbeslissingen.

o De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN moet nemen
over een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

o Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig in kaart
brengt, en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve mogelijkheden om de
overlast op de omgeving terug te dringen, bijvoorbeeld met de investeringen zoals
genoemd in de Roadmap+.

o Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er wordt
inmiddels al erg lang over de verschillende mogelijke routes gediscussieerd tussen
het bedrijf en de belanghebbenden. Verdere vertraging is een risico met het oog op
de klimaatdoelen.

Voorstel voor inzet vanuit het Rijk voor onderzoek 
• Gedeeld opdrachtgeverschap FNV en TSN. Overheid in toehorende rol betrokken.
• Vooraf kunnen we bij FNV en TSN een aantal aspecten waaraan het onderzoek wat ons betreft

zou moeten voldoen duidelijk maken:
o Scope: vergelijking tussen voorstel FNV en route CCS op alle doelen (klimaatdoelen 2030

en 2050, zowel voor TSN als voor NL, milieu/gezondheid/overlast omgeving) en op zowel
betaalbaarheid als technische haalbaarheid risico’s. Twee heldere scenario’s, omwille
van de tijd en gewenste helderheid over CCS en SDE++ dit najaar.

o Ook goed rekening houden met tijdsaspecten en met ‘regulatory’ onzekerheid: subsidie
voor DRI is ingewikkeld, dat geeft onzekerheid. Wij (WJZ) kunnen daarvoor input leveren
naar onderzoekende partij.

o Daarin ook ontwikkelingen zoals Roadmap+ meegenomen. Baseline is dus niet huidige
situatie maar vastgestelde plannen TSN voor komende tijd.

o Onderzoek moet er binnen twee maanden liggen (dat willen FNV en TSN ook)
• Op dit moment denkt TSN aan  als uitvoerder van het onderzoek.
• GL heeft vorige week gevraagd om een brief van MEZK, waarin o.a. aangegeven wordt of PBL een

rol kan spelen bij het onderzoek.
• Wij denken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek   voor te leggen voor commentaar

aan PBL. PBL kan dan aangeven wat de effecten zijn op de klimaatdoelen en hoe zij bijvoorbeeld
de mogelijkheden tot het toekennen van subsidie aan de verschillende opties meewegen in de
kansen voor beide projecten om tijdig tot resultaat te leiden.

• Een opdrachtgevende rol voor de overheid zien wij op dit moment minder zitten, omdat de
minister enige ruimte moet houden om eigen afwegingen te maken ten opzichte van het
onderzoek.

Beslispunt: ben jij het eens met bovenstaand inzet voor het onderzoek? Zo ja, dan zullen wij dit 
oppakken met FNV en TSN, en met PBL en directie Klimaat als accounthouder van PBL. 

SDE++ 
• Conform het KA, de EoP en de motie Moorlag hebben wij gekeken naar knelpunten in het

instrumentarium bij de uitrol van reductiemogelijkheden in de industrie. Dit heeft er onder meer
toe geleid dat we de regels rondom de CCS-caps verduidelijkt hebben, de marktordening van CCS
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versneld hebben opgepakt, en opnieuw hebben gekeken naar de omstandigheden waaronder 
een project dat slechts voor een gedeelte een aanvraag beschikt krijgt in jaar x, opnieuw een 
aanvraag kan indienen voor hetzelfde project in jaar x + 1.   

• Zoals besproken blijft naar huidige inzichten het budget voor de najaarsronde van de SDE++
evenwel knellend. Eerder is geconcludeerd dat het op dit moment niet haalbaar lijkt om het
budget op een wijze op te hogen dat een substantiële verlichting van dit knelpunt bereikt wordt.
Dit betekent dat verschillende grote projecten voor CCS in de industrie het risico lopen dit najaar
een gedeeltelijke beschikking te krijgen, waarmee zij niet tot voldoende schaalgrootte kunnen
komen om op basis van hun beschikking tot realisatie over te gaan. Schaalgrootte is een van de
belangrijkste factoren in de (maatschappelijke) kostenefficiëntie van het toepassen van CCS.

• Zoals eerder besproken betekent dit dat wij verschillende opties moeten voorbereiden om dit
najaar, nadat duidelijk is geworden welke partijen voor welke bedragen hebben ingediend, om te
gaan met de dan ontstane situatie. Het gesprek hierover met K&E is begonnen, zij delen het
uitgangspunt dat we ons hier vanaf nu op moeten voorbereiden zodat de politieke keuzes dan
helder zijn.

• Voor TSN specifiek betekent dit dat dit najaar een discussie verwacht kan worden over de
strategische toekomst van het bedrijf, en hoe de Nederlandse overheid dit kan faciliteren. Dit zal
naar verwachting leiden tot grote politieke keuzes (met brede impact op de klimaattransitie),
bijvoorbeeld over de noodzaak tot ophoging van de caps, het openstellen van een aanvullende
SDE++-ronde, en/of versnelde druk op de EC om DRI subsidiabel te maken op hetzelfde niveau
als CCS.

• Voor de kortere termijn zijn er nog twee discussies over ten aanzien van de SDE++ zelf.
o De eerste discussie betreft de verwachte prijs van CO2 onder het ETS. Sinds het uitkomen

van de KEV vorig jaar, is de verwachte prijs gestegen van ongeveer 46 euro per ton naar
ongeveer 86 euro per ton. Het aanpassen van de regeling op dit punt heeft grote
gevolgen, zowel voor het budgetbeslag van alle industrieprojecten (substantieel lager)
als voor de rangschikking van de projecten vis-a-vis projecten in andere sectoren (veel
beter).

o Vanwege het punt van de rangschikking, verwacht K&E veel weerstand op het aanpassen
van de regeling, ook omdat dit een afwijking van de eerder overeengekomen regels is.
Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft het niet aanpassen van de regeling op dit
punt onhoudbaar is, gegeven het enorme onnodige budgetbeslag dat dit zou betekenen
(mogelijk tot meer dan een miljard euro, afhankelijk van het aandeel van CCS in de SDE++
en de bedragen waartegen deze worden ingediend). Dit discussiepunt moet worden
beslecht vóór de publicatie van de SDE++-regeling (verwacht binnen enkele weken).

o De tweede discussie betreft de boete die een partij moet betalen als zij een beschikt
project niet realiseren. Het is waarschijnlijk dat dit jaar een grote aanvraag over de grens
van het budget heen gaat: óf een aanvraag van de Zeeuwse partijen, óf van TSN. Deze
partijen zouden dan volgend jaar een aanvullende aanvraag kunnen indienen. De
budgetten zijn in elk gegeven jaar waarschijnlijk onvoldoende ruim om voldoende
zekerheid te hebben dat zij hun project überhaupt in één ronde beschikt kunnen krijgen.
Daarom lijkt het onredelijk om van hen een boete te eisen voor non-realisatie als zij in
een volgende SDE++-ronde niet een volgend deel van hun budget beschikt kunnen
krijgen, bijvoorbeeld door concurrentie vanuit andere technieteken.

o K&E ziet deze problematiek ook. Wij zijn op dit moment met K&E en WJZ in gesprek om
hiervoor een oplossing te vinden. Dit kan mogelijk zijn dat er een brief wordt verstuurd
vanuit EZK dat EZK in een dergelijk voorkomend geval niet voornemens is de boete te
innen.



Samenhang met zoektocht naar aanvullende CO2- reductiemogelijkheden 
• Met het oog op de Urgenda-kwestie en de mogelijke ophoging van nationale doelen is er een

nieuwe discussie ontstaan over aanvullende CO2-reductiemogelijkheden. Door K&E werd in
eerste instantie ‘de optie van FNV en Urgenda’ genoemd als mogelijke versnelling. Wij hebben
echter bij K&E aangegeven dat dit tov de CCS-route tot een lagere realisatie van gereduceerde
Mtonnen leidt.

•

• Complicerende factoren daarbij zijn:
o De onzekerheden in de ‘base case’: lukt het TSN om voldoende subsidie te krijgen om

überhaupt het CCS-project rendabel te krijgen?
o De onzekerheid omtrent de mogelijkheden vanuit Europa om OPEX-steun te geven aan

technieken als DRI . Zonder OPEX-steun is het niet duidelijk dat de onrendabele
toppen van deze projecten afgedekt kunnen worden.

o De aanvullende subsidie buiten de SDE++ die hiervoor vrijgemaakt zou moeten worden,
ook irt tot de begrenzingen die daarvoor zijn opgesteld in het KA (zoals de 550 miljoen
euro aan maximale kasuitgaven in 2030).

• Vanwege deze complicerende factoren is TSN tot op heden terughoudend met het verder
uitwerken van deze casus – zij richten hun capaciteit nu op het versterken van de ‘base case’. Dit
betekent ook dat er nog beperkt ruimte is om hierbij andere delen van het Rijk mee te nemen
(I&W, onderdelen K&E) om een breder beeld van de voordelen en mogelijkheden tot
ondersteuning van een dergelijk optie scherp te krijgen.

• Indien de complicerende factoren kunnen worden overwonnen, biedt deze optie wel een grote
kans. Als het lukt om beide projecten  mogelijk
te maken, dan kan er zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu een
grote vlucht naar voren gemaakt worden, waarmee een aantal onzekerheden omtrent de
toekomst van het bedrijf in Nederland in een keer wordt weggenomen. Dit heeft ook een grote
positieve impact op het behalen van de industriedoelen onder het KA.

Relatie EZK- TSN & afspraak met Hans van den Berg 
• Op dit moment is de relatie met het bedrijf, ondanks enkele stevige discussies over de financiële

ondersteuning van de overheid bij de uitvoering van de CCS-casus, goed. Bij het bedrijf ziet men
ook de problematiek van de te maken (politieke) keuzes dit najaar, mocht het niet lukken om het
hele project via de SDE++ gehonoreerd te krijgen, aankomen.

• TSN wil mede daarom op korte termijn een gesprek tussen Hans van den Berg en jou organiseren
om o.a. beelden te delen over de discussies rondom de toekomst van het bedrijf die mogelijk dit
najaar zullen volgen. Wij adviseren je dit gesprek aan te gaan.

• Een belangrijk vraagpunt van onze zijde daarbij is dat we al lang wachten op een geüpdatete en
gedegen doorrekening van de business case van TSN en de impact van de laatste versie van de
CCS-case en de alternatieven. TSN geeft aan hierover in overleg te zijn met de aandeelhouder, en
deze cijfers binnen enkele weken te kunnen geven. Dit is echter al enkele maanden de status.

• Zonder deze cijfers is de zekerheid waarmee wij uitspraken kunnen doen over de verschillende
cases beperkt. Bovendien vormen de cijfers belangrijke input in de discussie over de strategische
toekomst van het bedrijf, die wij ook regelmatig met TSN voeren.
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2. Druk op omgeving: gezondheid, milieu en de betrokkenheid van I&W
• Naar verwachting presenteert TSN dinsdag de concretisering van de Roadmap+. Deze moet

inzicht geven in de timing en de omvang van de effecten van het plan op overlast en uitstoot.
• Met de aanklachten van meer dan 1000 omwonenden en voormalig werknemers, gecoördineerd

door advocate Benedicte Ficq, is er intussen een nieuw dieptepunt gekomen in de verhoudingen
tussen Tata Steel en de directe omgeving van het bedrijf.

• Vooralsnog blijven de omliggende gemeenten en de provincie zich inspannen voor een duurzame
toekomst van het bedrijf in IJmuiden. De provincie lijkt vooralsnog ook mee te werken aan de
toepassing van de PCR om de CCS-route voor TSN mogelijk te maken. I&W laat zich nog in de
meest felle bewoordingen uit over de toekomst van het bedrijf (stas I&W twee weken geleden:
“De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te
bepalen of ze dat kunnen in Nederland”).

• I&W is eerstverantwoordelijk departement voor deze problematiek. Op werkvloerniveau is het
echter vooralsnog lastig om de juiste mate van betrokkenheid van I&W te krijgen. Hoewel bij
I&W het belang van het probleem wordt onderschreven, wordt er ten aanzien van concrete
discussies over oplossingen veelal verwezen naar kaders, de mogelijkheden van de provincie om
strenger te handhaven en het feit dat het voor I&W geen gebruik is om hierover direct met
bedrijven te spreken.

• Hoewel dit in de basis een begrijpelijke houding is, lijkt hiermee niet het grote specifieke belang
van deze casus en de gevolgen voor de omwonenden te worden erkend. Indien er hier, zoals de
omwonenden vrezen, sprake is van specifieke, grote schade door toedoen van de uitstoot, past
het niet meer om alleen te verwijzen naar Europese regels en algemene oplossingen, maar moet
ook actief worden gekeken naar wat er vanuit de overheid gedaan kan worden om het probleem
op de zeer korte termijn op te lossen.

• Hier zit ook een samenhang met het voorgaande punt over de toepassing van een DRI en een
 Deze opties kunnen leiden tot het snel sluiten van de KGF-2, een belangrijke steen des

aanstoots voor de omgeving. De voordelen van deze optie op de vlakken van milieu, gezondheid
en overlast zijn minstens zo belangrijk als de voordelen op het vlak van CO2. Vooralsnog lijkt de
capaciteit om actief mee te denken bij I&W over een dergelijke oplossing echter minimaal. De
betrokkenen ontberen in onze perceptie de tijd of de inhoudelijke kennis om hier een actieve rol
in te spelen.

• Met het oog op de grote belangen van en risico’s aan deze casus, blijven wij onze zorg op dit vlak
op alle niveaus bij I&W bekend maken.

3. Economische veiligheid: voldoende middelen?
• Zie notitie in bijlage.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Media-analyse Toekomst Tata Steel
Datum: maandag 6 september 2021 19:01:28
Bijlagen: Media-analyse Tata Steel sept.pdf

ter info alvast

Van: @rvo.nl> 
Verzonden: maandag 6 september 2021 17:47
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Media-analyse Toekomst Tata Steel

Beste ,

Bij deze de media-analyse over Tata Steel over de periode 10 juli tot en met 6 september 2021.

Wat valt op?

• Het eigen onderzoek van omwonenden wordt door de media gezien als ‘een
regelrechte motie van wantrouwen’.

• Dit wantrouwen spreekt ook uit de reactie op het uitstellen van het RIVM-
onderzoek. Omwonenden en politici spreken van ‘boze opzet’ en twijfelen aan de
onafhankelijkheid van het onderzoek.

• De publicatie van het RIVM-onderzoek op 2 september leidt tot zeer veel media-
aandacht en heftige reacties. De Telegraaf schrijft dat het onderzoek ‘inslaat als een
bom’.

• Waar de sluiting van de staalfabriek als mogelijke optie zich eerder beperkte tot
enkele artikelen, wordt na het RIVM-rapport de sluiting van Tata Steel vaker
uitgesproken als een reële mogelijkheid.

• De tussentijdse rapportage van onderzoeksbureau Roland Berger wordt door het
RIVM-onderzoek ondergesneeuwd in de media.

• Verschillende kranten schrijven over plannen van projectontwikkelaar Pieter van
Duijn.  wil de ruimte van Tata Steel gebruiken voor woningen, groene
industrie en natuur. Trouw ziet de grootste hindernis van de plannen in het gebrek
aan steun bij kabinet, provincie en de betrokken gemeenten. De krant verwijst
daarbij naar afwijzing van Stef Blok die niks in de plannen ziet.

Met vriendelijke groet,

media-analist
........................................................................
Team Omgevingskennis
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL  Den Haag
Postbus 93144, 2509 AC  Den Haag
........................................................................
M 06 

@rvo.nl
........................................................................
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
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Inleiding 


Tata Steel Nederland is als gevolg van de gezondheidsschade in de omgeving en 


door klimaatverandering een veelbesproken bedrijf in de Nederlandse media. In 


deze analyse wordt gekeken op welke manier Tata Steel wordt besproken, met 


welke thema’s het bedrijf wordt verbonden en naar de beeldvorming. De analyse 


beslaat de periode van 10 juli tot en met 6 september 2021. 


Wat valt op? 


• Het eigen onderzoek van omwonenden wordt door de media gezien als ‘een 


regelrechte motie van wantrouwen’. 


• Dit wantrouwen spreekt ook uit de reactie op het uitstellen van het RIVM-


onderzoek. Omwonenden en politici spreken van ‘boze opzet’ en twijfelen aan 


de onafhankelijkheid van het onderzoek. 


• De publicatie van het RIVM-onderzoek op 2 september leidt tot zeer veel 


media-aandacht en heftige reacties. De Telegraaf schrijft dat het onderzoek 


‘inslaat als een bom’.  


• Waar de sluiting van de staalfabriek als mogelijke optie zich eerder beperkte 


tot enkele artikelen, wordt na het RIVM-rapport de sluiting van Tata Steel 


vaker uitgesproken als een reële mogelijkheid. 


• De tussentijdse rapportage van onderzoeksbureau Roland Berger wordt door 


het RIVM-onderzoek ondergesneeuwd in de media. 


• Verschillende kranten schrijven over plannen van projectontwikkelaar Pieter 


van Duijn. Van Duijn wil de ruimte van Tata Steel gebruiken voor woningen, 


groene industrie en natuur. Trouw ziet de grootste hindernis van de plannen in 
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het gebrek aan steun bij kabinet, provincie en de betrokken gemeenten. De 


krant verwijst daarbij naar afwijzing van Stef Blok die niks in de plannen ziet. 


Managementsamenvatting 


Onderzoek van omwonenden naar schade Tata Steel  


Op 28 juli is er veel media-aandacht voor het bericht dat omwonenden van Tata 


Steel nu zelf onderzoek gaan doen naar de milieuschade. Een veelgehoord geluid 


is het verlies van vertrouwen in de GGD en het RIVM, en naar de overheid in het 


algemeen. Zij zouden verantwoordelijkheid van Tata Steel voor ziektegevallen 


ontkennen. Burgers vermoeden dat de instanties ‘hun oren te veel laten hangen’ 


naar Tata Steel en gaan daarom zelf onderzoek laten verrichten. Met name in de 


metingen van de Omgevingsdienst is veel wantrouwen. Volgens het RIVM kunnen 


metingen aan de bron niet zomaar gebruikt worden, omdat mensen op grotere 


afstand, niet direct aan de bron, worden blootgesteld. Initiatiefnemer Jan de Jong 


(Stichting Schapenduinen) meent dat juist onderzoek aan de bron hetgeen is dat 


de omwonenden willen laten onderzoeken, dat is de kracht van het onderzoek, 


aldus de Jong.  


 


Verschillende achtergrondartikelen gaan dieper in op dit groeiende wantrouwen. 


Zo schrijft De Volkskrant dat de stap van omwonenden ‘een regelrechte motie van 


wantrouwen aan het adres van de overheid en een alarmerend signaal’ is. Guido 


Enthoven, directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, zegt in Trouw 


dat burgers en de overheid als gelijkwaardige partijen samen de vraag moeten 


formuleren voor onafhankelijk onderzoek. 


 


RIVM-rapport over neerslag 


Met het uitstellen van de publicatie van het RIVM-rapport wekt het RIVM 


wantrouwen bij milieugroepen en politici in de IJmond. Omwonenden vermoeden 


boze opzet. Het onderzoek zou het RIVM op ‘onafhankelijke en wetenschappelijke 


basis’ verrichten. Omwonenden hebben echter twijfel of dat onderzoek wel zo 


onafhankelijk is, door de wijze waarop de instantie nu omgaat met het tijdstip van 


publicatie van het langverwachte rapport. Verschillende milieugroepen koesteren 


argwaan, SP-Kamerlid Renske Leijten roept zelfs op om het debat over de 


toekomst van Tata Steel uit te stellen tot het RIVM-rapport klaar is. Ook wil de SP 


weten of gegarandeerd kan worden dat het rapport niet bewust ‘onder de pet 


gehouden wordt’.  


 


Op 2 september publiceert het RIVM de uitkomsten van een onderzoek over de 


stofneerslag in woonwijken in de buurt van Tata Steel. Uit het rapport blijkt dat 


de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de neergedaalde stof 


een stuk hoger ligt dan op plekken waar geen staalindustrie aanwezig is. In veel 


nieuwsberichten komt het ongewenste effect op de gezondheid van kinderen 


terug. Geschreven wordt dat de staalfabriek ‘in een van de moeilijkste fases van 


haar meer dan honderdjarige bestaan beland’ is. 


 


Een veelgehoord geluid is verder de vraag wat het kabinet en met name de 


provincie Noord-Holland met het rapport gaat doen. Ook wordt de vraag nu buiten 


de directe omgeving van de staalfabriek hardop gesteld: is er een toekomst voor 


Tata Steel in IJmuiden? Omwonenden zien in het rapport een bevestiging waar al 


lang naar werd gezocht. Wel leeft veel verdeeldheid in de omgeving. Waar 
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sommige bewoners wijzen op het economische en historische belang van Tata 


Steel, zijn andere omwonenden bezorgd over de uitstoot. 


 


Jeroen Olthof, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland namens de PvdA, 


noemt de uitkomsten van het RIVM-rapport ‘heftig’. Wat Olthof betreft kan 


staalindustrie in de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de 


gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen. 


“De grenzen zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig.”, aldus Olthof. Ook wil hij 


strenger handhaven en heeft hij daarbij hulp van de rijksoverheid nodig. Ook 


Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) vindt de resultaten 


van het rapport ‘zeer zorgelijk’. “Dit kan zo niet en moet echt anders”.  


 


Onderzoek FNV en Tata Steel 


Op 2 augustus kondigen Tata Steel en FNV Metaal een onafhankelijk 


haalbaarheidsonderzoek aan over de beste manier om de staalproductie te 


verduurzamen. Onderzoeksbureau Roland Berger kijkt onder andere naar de 


technische en economische haalbaarheid en het vermogen te voldoen aan de 


klimaatdoelen van twee verduurzamingstrategieën. De eerste is een strategie 


gebaseerd op het opslaan van CO2 en de tweede voor een versnelde overstap op 


waterstof. FNV en linkse partijen SP, PvdA en GroenLinks prefereren de laatste 


optie. 


 


Uit een tussenrapportage van 3 september blijkt dat beide opties haalbaar zijn. 


Door een RIVM-rapport van een dag eerder, is de aandacht voor de rapportage 


echter gering. IJmuider Courant vraagt zich daarnaast af of de staalfabriek nog 


voldoende tijd krijgt van de politiek om te verduurzamen. Onder andere De 


Telegraaf noemt het onderzoek bij voorbaat beperkt omdat sluiting niet als optie 


wordt meegewogen. Het onderzoek kan daarom volgens de krant niet worden 


gebruikt ter rechtvaardiging van het geven van subsidies. 


 


Sluiting van Tata Steel 


De sluiting van Tata Steel wordt in de media als optie vaker genoemd na het 


RIVM-rapport van 2 september. Verschillende kranten als De Volkskrant merken 


op dat de steun voor een algehele sluiting stijgt. Onder andere Ingrid Thijssen, 


voorzitter van VNO-NCW, ziet niks in een sluiting. Door Tata Steel te sluiten 


verliest Nederland een kans om voorloper te worden op het gebied van duurzame 


staal en verplaatst de vervuilende industrie alleen naar het buitenland. Oud-


Hoogovens-directeur Piet Joustra noemt sluiting van de fabriek een ‘reële optie’. 


 


Beeldvorming in de media 


Tata Steel komt gedurende de onderzoeksperiode in de media nadrukkelijker naar 


voren als het boegbeeld voor de vervuilende industrie. Bij nieuws over 


klimaatverandering, zoals de publicatie van het IPCC-rapport van de Verenigde 


Naties, wordt door de media vaker gekeken naar Tata Steel. Volgens het NRC is 


het beeld van het bedrijf veranderd van ‘parel van de Nederlandse industrie’ naar 


een ‘levensgevaarlijk bedrijf’. 
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Tata Steel en de leefomgeving 


Onderzoek van omwonenden naar schade Tata Steel  


In de media is op 28 juli veel aandacht voor het bericht dat omwonenden van 


Tata Steel nu zelf onderzoek gaan doen naar de milieuschade. Burgers hebben het 


vertrouwen verloren in de GGD en het RIVM, die verantwoordelijkheid van het 


bedrijf voor ziektegevallen zouden ontkennen. Zij vermoeden dat de instanties 


‘hun oren te veel laten hangen’ naar Tata Steel, schrijft NOS. Jan de Jong van 


stichting Schapenduinen noemt de GGD en het RIVM een ‘willige windvaan’ van 


de Tata Steel-lobby. Omwonenden vinden dat Tata Steel een slager is die zijn 


eigen vlees keurt. (IJmuider Courant, De Volkskrant, NOS, De Telegraaf, De 


Stentor, FD, Elsevier, Trouw, NRC, 28 juli 2021 28 juli 2021) 


 


Nu gaan inwoners en belanghebbenden zelf opnieuw onderzoek laten doen en 


metingen laten verrichten bij Tata Steel. Want elke keer hebben ze het idee dat 


informatie wordt achtergehouden, aldus Ellen Windemuth van Stichting 


IJmondig. Een aantal instanties en stichtingen heeft gezamenlijk een budget van 


1 miljoen euro verzameld om onderzoek te doen. Daarmee wordt een 


onafhankelijk bureau ingehuurd dat met behulp van drones en onderwaterrobots 


metingen gaat doen naar stoffen in de lucht en het water. IJmuider Courant 


schrijft dat de omwonenden het bedrag aanbieden aan de toezichthoudende 


diensten van de overheid. Volgens het FD is het ‘uitzonderlijk’ dat burgers zelf op 


deze manier onderzoek doen.  


 


Een woordvoerder van het RIVM zegt de argwaan naar aanleiding van het GGD-


rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantallen longkankergevallen wel 


te begrijpen, maar dat aangezien de GGD partner is bij het onderzoek, niet alle 


procedures omzeild kunnen worden. Wel benadrukt de woordvoerder dat de GGD 


geen enkele invloed heeft op de inhoud van het definitieve rapport. Hoewel het 


RIVM ‘zeker geïnteresseerd’ is in de resultaten van het onderzoek door 


omwonenden, zal het RIVM daar niet zomaar conclusies uit kunnen trekken.  


 


Ook kunnen metingen aan de bron niet zomaar gebruikt worden, volgens het 


RIVM, omdat mensen op grotere afstand, niet direct aan de bron, worden 


blootgesteld. (De Volkskrant, 28 juli 2021). ‘Als je onderzoek doet naar de 


mogelijke gezondheidsrisico’s is meten op leefniveau relevant’, aldus een 


woordvoerder. (FD, 28 juli 2021)  


 


Naast het feit dat omwonenden willen dat het RIVM-rapport wordt meegenomen 


in het Kamerdebat en via een WOB-verzoek een conceptversie openbaar willen 


maken, hebben zij ook weinig vertrouwen meer in metingen die met name de 


Omgevingsdienst verricht. De elektronische milieujaarverslagen die worden 


aangeleverd door Tata Steel zelf aan toezichthouder Omgevingsdienst 


Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), bevatten slechts berekeningen, geen 


metingen. Over de regelmatige pieken in de uitstoot zou in de jaarverslagen niets 


te vinden zijn, volgens de omwonenden gaat het juist om die incidenten. (De 


Telegraaf, IJmuider Courant, 28 juli 2021) 


 


Initiatiefnemer van het onderzoek, zakenman en multimiljonair Jan de Jong 


meent dat juist onderzoek aan de bron is wat zij willen laten onderzoeken, dat is 


de kracht van het onderzoek. “Je hebt niet te maken met week-, maand- of 


jaargemiddelden, er moet juist worden gemeten op momenten dat er sprake is 
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van enorme uitstoot”, aldus de Jong. Volgens IJmuider Courant heeft de 


Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ook al eens op dit gebrek 


gewezen. (IJmuider Courant, De Volkskrant 28 juli 2021)  


 


Reacties op onderzoek van omwonenden   


• Tata Steel reageert ’niet inhoudelijk’ op het plan van omwonenden, 


aangezien het geen kennis van het onderzoek heeft. De fabriek weerspreekt 


ferm dat zij gegevens zou achterhouden en niet mee zou willen werken. 


(IJmuider Courant, 28 juli 2021) 


• GGD Kennemerland zegt het ‘jammer’ te vinden dat door berichtgeving het 


vertrouwen van inwoners over hun gezondheid en veiligheid onder druk staat  


• ODNZKG geeft aan graag in gesprek te gaan over het initiatief (FD, 28 juli 


2021)  


• Toxicoloog Jacob de Boer (VU) juicht het plan toe: "Er moeten neutrale 


cijfers boven water komen, in plaats van de schattingen van het bedrijf zelf." 


De omwonenden hebben ‘revolutionaire methoden’ in gedachten, waarover de 


Boer enthousiast is (EenVandaag, 28 juli 2021) 


 


Het Leidsch Dagblad vraagt zich af of er wel onafhankelijke bureaus te vinden zijn 


die het onderzoek willen en kunnen doen. Volgens hoogleraar luchtkwaliteit 


Maarten Krol zijn er genoeg bureaus in Nederland die dit hoogwaardige 


onderzoek onafhankelijk kunnen doen, zoals TNO of Tauw. Wel noemt hij het 


onderzoek in zijn algemeenheid ‘een treurige ontwikkeling’: “Het geeft aan dat het 


RIVM niet meer als onafhankelijk wordt gezien”. (Leidsch Dagblad, 29 juli 2021) 


 


Een meerderheid van de stellingdeelnemers aan de stelling ‘Bronmeting bij Tata 


Steel nodig’ van de Telegraaf vindt een eigen onderzoek door omwonenden nuttig. 


De meeste respondenten denken dat de resultaten zullen verschillen van de 


uitkomsten van de GGD- en RIVM-onderzoeken. Driekwart denkt dat autoriteiten 


zich niets zullen aantrekken van de uitkomsten wanneer die ongunstig uitpakken 


voor Tata Steel. Slechts een kwart van de deelnemers verwacht dat het bedrijf 


zijn verantwoordelijkheid zal nemen als uit onderzoek zou blijken dat Tata Steel 


inderdaad de veroorzaker is van gezondheidsproblemen. Respondenten zijn sterk 


verdeeld over de vraag of de overheid dan maatregelen zal nemen. (De Telegraaf, 


30 juli 2021) 


 


Wantrouwen in de overheid en instanties 


Verschillende achtergrondartikelen gaan dieper in op het groeiende wantrouwen 


van burgers jegens de overheid en instanties. Zo schrijft De Volkskrant dat de 


stap van omwonenden ‘een regelrechte motie van wantrouwen aan het adres van 


de overheid en een alarmerend signaal’ is. Nog alarmerender zou echter zijn dat 


burgers die signalen ‘steeds vaker’ afgeven. De overheid heeft dat grotendeels 


aan zichzelf te wijten, aldus het artikel. De omwonenden nemen het heft in eigen 


hand, omdat de overheid hun vertrouwen heeft beschaamd. Volgens de auteur is 


de lijst van bewezen ‘gelieg en bedrieg’ door de overheid lang. Het lijkt erop dat 


bestuurders de burger routineus in het ootje nemen als dat een politiek belang 


dient, ook het toedekken van eigen falen. Zolang politici en hun ambtenaren niet 


bereid zijn het volk de waarheid te vertellen, zijn hoogdravende betogen over 


'herstel van vertrouwen' niets meer dan huichelarij. (De Volkskrant, 31 juli 2021) 


 


Directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, Guido Enthoven, 


stelt dat het zelf (laten) meten en rekenen door burgers past in de internationale 
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ontwikkeling genaamd ‘citizen science’. “Als een ander het niet doet, pakken ze 


het zelf op, ze laten zich niet meer opzijzetten.”  De overheid heeft als taak 


belangen af te wegen en vindt dat ingewikkeld; de goed georganiseerde lobby 


krijgt al snel een luisterend oor, vooral als werkgelegenheid een rol speelt; 


burgers die morren worden lastig gevonden, aldus het artikel. Volgens Enthoven 


moeten burgers en de overheid als gelijkwaardige partijen samen de vraag 


formuleren voor onafhankelijk onderzoek. “Je komt in dat proces pas verder als 


de overheid zich nederig toont. Nu is de overheid eigenlijk altijd de bovenliggende 


partij.” (Trouw, 2 augustus 2021) 


 


“Het verdient alle steun als burgerinitiatieven opstaan tegen een grote macht, 


waarvan we weten dat die de lobby uitstekend op orde heeft”, zegt KWF-


directeur Johan van de Gronden.  


 


KWF en wetenschappers bieden hulp aan  


Diverse bronnen berichten dat KWF Kankerbestrijding gaat helpen bij het 


onderzoek van omwonenden naar Tata Steel. KWF vindt dat er zo snel mogelijk 


duidelijkheid moet komen over de gezondheidsschade die Tata Steel veroorzaakt. 


Samen met de initiatiefnemers is de stichting in overleg hoe zij het beste 


geholpen kunnen worden. KWF-directeur Johan van de Gronden zegt graag hun 


netwerk, expertise en ervaring met wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te 


stellen. Volgens van de Gronden is het goed dat de onderste steen boven komt, 


maar staat causaal verband niet vast. Volgens Annebel Schipper van KWF is 


het zorgelijk dat nog steeds niet bekend is “wat nou precies die relatie (met Tata) 


is”. (NOS, AD, RD, Het Parool, 30 juli 2021; Trouw, Noordhollands Dagblad, 31 


juli 2021). 


 


Ook wetenschappers sluiten zich aan bij het onderzoek van omwonenden. Zo wil 


forensisch patholoog Frank van de Goot overledenen onderzoeken op chemische 


stoffen; uit obductie kan een causaal verband worden aangetoond tussen 


overlijden en de staalfabriek, stelt bedenker van het plan Marja West. Wel 


waarschuwt van de Goot dat daarmee niet zomaar kan worden geconcludeerd dat 


die persoon ziek is geworden door de schuld van Tata Steel. Ook hoogleraar 


milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer sluit zich aan. Volgens de Boer is met 


een miljoen euro ‘heel goed te meten’ ‘wat er uit de schoorsteen in de lucht komt 


en uit de pijpen in het water’. “Gek genoeg is er niemand die dat weet”, stelt hij. 


(Het Parool, 2 augustus 2021; Leidsch Dagblad, 30 juli 2021; Trouw, NH Nieuws, 


2 augustus 2021) 


 


Zowel KWF als de Boer zijn minder wantrouwend dan de omwonenden, en zeggen 


te zijn aangesloten omdat zij de zorgen over volksgezondheid in de IJmond delen. 


Volgens de Boer is er niets mis met het RIVM, maar is het probleem dat de 


overheid niet de juiste vragen stelt, waardoor het RIVM niet met de juiste 


antwoorden komt”.  


 


Gesprek provincie, RIVM, KWF, ODNZKG en milieubewegingen 


De steunbetuigingen van verschillende partijen voeren de druk op de provincie, 


Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Tata op om het plan serieus te 


bespreken. Gedeputeerde Jeroen Olthof wil met het RIVM, KWF, ODNZKG en 


de provincie om tafel zitten met een consortium van milieubewegingen in de 


IJmond. Olthof wil tijdens de bijeenkomst samen bepalen wat precies gemeten 


moet worden en wat er al bekend is. Wel stelt Olthof als voorwaarde dat ook het 
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RIVM aanwezig is bij het gesprek.  Jan de Jong van Stichting Schapenduinen 


stelt de voorwaarden dat er geen enkele stof mag worden uitgesloten en dat 


onderzoeksvragen van de provincie van tevoren worden goedgekeurd door deze 


coalitie. (IJmuider Courant, 4 augustus 2021; NH Nieuws, 5 augustus 2021)  


GGD rapport: Tata Steel ‘terecht’ geschrapt uit rapport  


Verschillende bronnen schrijven op 26 augustus dat het schrappen van Tata Steel 


uit het GGD-rapport ‘niet handig’ was, maar dat het onderzoek “op een integere 


manier tot stand gekomen” is. Heskes stelt dat het onderzoek gericht was op de 


vraag hoeveel kanker voorkomt in de regio, niet op de oorzaak daarvan. Daarom 


werd de naam van Tata Steel ‘terecht’ uit het rapport geschrapt, is de conclusie. 


In het rapport werden ook risicofactoren benoemd, maar er kan niet worden 


bewezen dat Tata Steel verantwoordelijk is voor concrete kankergevallen. (De 


Volkskrant, 27 augustus 2021)  


Ook zijn de onderzoeksresultaten in elke versie van het rapport overeind 


gebleven, hebben Tata Steel of andere bedrijven geen inspraak gehad in de tekst 


en hebben “onderzoekers zich niet gedwongen” gevoeld om tegen hun wil in 


onderzoeksresultaten te wijzigen of te duiden. Wel zegt Heskes dat het wijzigen 


van ‘Tata Steel-terrein’ in ‘basismetaalindustrieterrein’ onhandig is geweest, 


omdat het niet meer aansluit bij de publieke beleving en het de indruk kan 


wekken dat er iets te verbergen valt, ook al betekent het hetzelfde. (NH Nieuws, 


26 augustus 2021) 


 


Volgens Heskes hebben de veranderingen in het onderzoek “niet geleid tot een 


bagatellisering van het probleem” en treft GGD-directeur Bert van de Velden 


geen blaam. (NU.nl, 26 augustus 2021; IJmuider Courant, 26 augustus 2021)  


 


Reacties op onderzoek naar schrappen Tata Steel 


• Marianne Schuurmans van Veiligheidsregio Kennemerland, vindt 
het rapport helder. De uitkomst "bevestigt ons vertrouwen in de 
objectiviteit en onafhankelijkheid van de GGD". (NU.nl, 26 augustus 2021)  


• Ellen Windemuth van stichting IJmondig vindt het ‘schrijnend’ en stelt 
dat grote vervuilers op deze manier nooit verantwoordelijk kunnen 


worden gehouden. Volgens haar is het eenzelfde argument als bij het 
RIVM, ‘die ook zeggen dat er geen mandaat is om naar de oorsprong van 
de vervuiling te kijken’. Ook heeft Windemuth “grote twijfels” over de 
onafhankelijkheid van de onderzoeker (NOS, 26 augustus 2021; 
Noordhollands Dagblad, 26 augustus 2021) 


• Sanne Walvisch van Frisse Wind.nu is van mening dat een ‘flinke 
cultuurverandering’ nodig is; de rapporten en ‘het steeds maar weer in 


gesprek’ zijn geen oplossingen volgens haar. “Er is sprake van een 


gezondheidscrisis en die moeten we aanpakken”, aldus Walvisch.   
 


Publicatie RIVM-rapport 


Met het uitstellen van de publicatie van het RIVM-rapport wekt het RIVM 


wantrouwen bij milieugroepen en politici in de IJmond. Hoewel het volgens het 


RIVM inhoudelijk al klaar is, heeft de gezondheidswaakhond het zomerreces net 


niet gehaald; de grote hoeveelheid data zou meer tijd vergen dan van tevoren 


ingeschat. Een woordvoerder meldt dat hoewel de provincie vier weken lang tijd 


krijgt om haar reactie voor te bereiden, zij het rapport momenteel nog niet heeft 


ontvangen (21 juli). Omwonenden vermoeden boze opzet, vanwege het 


Kamerdebat dat op 9 september plaatsvindt.  
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Het onderzoek zou het RIVM op ‘onafhankelijke en wetenschappelijke basis’ 


verrichten. Omwonenden hebben echter twijfel of dat onderzoek wel zo 


onafhankelijk is, door de wijze waarop de instantie nu omgaat met het tijdstip van 


publicatie van het langverwachte rapport. Die twijfel is verder gevoed na de 


onthulling die Noordhollands Dagblad deed over het schrappen van Tata Steel uit 


het rapport door GGD Kennemerland (Noordhollands Dagblad, 21 juli 2021)  


 


Milieugroepen koesteren argwaan:  


 


• Ellen Windemuth van stichting IJmondig zegt het schokkend te vinden dat 


het rapport ‘zonder inhoudelijke reden’ uitgesteld is en zegt even 


achterdochtig te worden naar het RIVM als naar GGD Kennemerland, ‘dat alle 


vermeldingen over Tata Steel uit een rapport over longkanker heeft 


geschrapt’.  


• Advocaat Bénédicte Ficq van stichting Frisse Wind.nu zegt dat uitstel van 


publicatie terwijl de volksgezondheid in het geding is, ‘hoe dan ook 


onwenselijk’ is. Het is onverantwoord de inhoud van het rapport in de la te 


houden. “Alsof het RIVM de overheid een beschermende hand boven het hoofd 


houdt”.  


• Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee vindt dat het rapport zo snel 


mogelijk openbaar moet worden gemaakt zodat iedereen kan oordelen over 


de feiten. “De enige objectieve partij die inhoudelijk gezondheidskundig kan 


duiden is het RIVM, en niet de politiek. Politici zouden alleen maar moeten 


lezen”.  


• Ook lokale politici vinden het lange uitstel ongewenst. Fractievoorzitter Ali 


Bal van Samen Lokaal Beverwijk zegt dat je de schijn wekt dat er nog iets 


aan de in houd kan gebeuren in die twee maanden. “Zo snel mogelijk 


publiceren ondervangt dat”, aldus Bal. Kelly Uiterwijk, fractievoorzitter Vrij 


Beverwijk stelt dat het RIVM risico loopt dat men de uitkomsten al in twijfel 


trekt, vanwege ‘dit voor de buitenwereld onverklaarbare uitstel’. (De Gooi- en 


Eemlander, 21 juli 2021)  


 
SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat het debat over de toekomst van Tata Steel 


wordt uitgesteld tot het RIVM-rapport klaar is. “Maak dat rapport nu snel 


openbaar, want het slechtste wat we kunnen doen, is hieraan gaan twijfelen. Zo 


niet, dan moeten we het Kamerdebat uitstellen." De SP heeft ook Kamervragen 


gesteld, waaronder de vraag of gegarandeerd kan worden ‘dat het niet bewust is 


dat dit rapport onder de pet gehouden wordt tot zes dagen na het Kamerdebat’. 


(BNNVARA/Zembla, 23 juli 2021)  


RIVM-rapport stofneerslag  


Op 2 september publiceert het RIVM de uitkomsten van een onderzoek over de 


stofneerslag in woonwijken in de buurt van Tata Steel. Uit het rapport blijkt dat 


de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de neergedaalde stof 


een stuk hoger ligt dan op plekken waar geen staalindustrie aanwezig is. Zo 


constateerde het RIVM in Wijk aan Zee veertig tot vijftig keer meer ijzer in de 


veegmonsters dan elders. De blootstelling van spelende kinderen aan lood en 


polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) is zo groot dat deze 


‘ongewenst’ is voor de gezondheid. In veel nieuwsberichten komt het ongewenste 


effect op de gezondheid van kinderen terug (o.a. NU.nl, RTL Nieuws, FD). 


NHNieuws kopt dat het RIVM ‘nu wel’ wijst naar Tata Steel: ‘Niet eerder wees een 
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rapport zo onomwonden naar Tata Steel als waarschijnlijke bron van de 


schadelijke uitstoot’. 


 


Verschillende nieuwswebsites benadrukken de grote gevolgen van het RIVM-


rapport. Zo wordt gekopt dat het onderzoek inslaat ‘als een bom’ (De Telegraaf, 2 


september 2021). Ook worden de woorden van gedeputeerde Jeroen Olthof, die 


zich afvraagt of er nog een plek is voor de staalindustrie in de IJmond, vaak 


herhaald. De stop op huizen beïnvloedt zelfs het IQ van kinderen, schrijven o.a. 


het AD en NH Nieuws(2 september 2021). Het onderzoek wordt door verschillende 


media in een bredere context geplaatst van eerdere rapporten, rechtszaken en de 


vergroeningsstrategie van het bedrijf.  


 


De nieuwe studie maakt de situatie voor het bedrijf ‘nog precairder’, de publicatie 


van het rapport komt op een gevoelig moment (NRC; FD, 2 september 2021). De 


staalfabriek is ‘in een van de moeilijkste fases van haar meer dan honderdjarige 


bestaan beland’, aldus het FD (3 september 2021). Het RIVM stond onder grote 


druk om snel te komen met het rapport, schrijft De Telegraaf. “Tata Steel zal 


moeten oppassen dat het niet schaakmat wordt gezet. Het met overheidssteun 


voortzetten van een industrie met schadelijke gezondheidseffecten in een door 


Chinezen gedomineerde markt, en in een land waar de ruimte schaars is, is 


wellicht niet langer een vanzelfsprekendheid.” (De Telegraaf, 3 september 2021) 


 


Een veelgehoord geluid is verder de vraag wat het kabinet en met name de 


provincie Noord-Holland met het rapport gaat doen. Het rapport roept veel vragen 


op, bijvoorbeeld “Hoe kan het dat de uitstoot van een aantal stoffen boven de 


kritische waarden zit, terwijl dat bij de handhaving door de provincie Noord-


Holland niet of onvoldoende is geconstateerd?” (Trouw, 2 september 2021) Ook 


wordt de vraag nu buiten de directe omgeving van de staalfabriek hardop gesteld: 


is er een toekomst voor Tata Steel in IJmuiden? (NOS, 3 september 2021) 


 


Verder komen omwonenden en lokale organisaties aan het woord. Zij zien in het 


rapport een bevestiging waar al lang naar werd gezocht: een verband tussen de 


gevonden stofneerslag, de staalfabriek en de slechte gezondheid van de 


omgeving. Wel leeft veel verdeeldheid in de omgeving, zo zijn er enerzijds veel 


mensen die banden hebben met Tata Steel vanwege werk; anderzijds zouden het 


vooral nieuwkomers zijn die protesteren tegen de uitstoot. Volgens Sanne 


Walvisch van FrisseWind.nu zijn mensen die er al lang wonen met vervuiling 


opgegroeid en ‘steken zij hun kop in het zand’. Ook uit rapportages van het NRC 


en de Volkskrant blijkt dat de reacties uiteen lopen: de ene bewoner haalt zijn 


schouders op, de ander wordt emotioneel. De Telegraaf voorspelt dat het verzet 


van omwonenden na dit rapport alleen maar zal intensiveren. De organisatiegraad 


van omwonenden is hoog, net als hun moreel. (NRC, De Volkskrant, De Telegraaf, 


FD, 3 september 2021; AD, 4 september 2021) 


 


De Volkskrant noemt het verleidelijk voor politici om naar Tata Steel, de Indiase 


eigenaar, te wijzen. De politiek moet echter ook naar zichzelf kijken, schrijft de 


krant: “Het lakse gedrag van Tata is een direct gevolg van de lakse aanpak van 


politici.” De politiek heeft jaren verzuimd strenge normen te stellen en heeft het 


bedrijf van oudsher een ‘bijna onaantastbare positie’ in de regio. Ook de lage 


winstmarges van het bedrijf maken het lastig het bedrijf aan te pakken. “Hopelijk 


is het jongste onderzoek alsnog aanleiding om – zo nodig met overheidssteun – 
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de verduurzaming van de staalfabrieken voortvarend aan te pakken”, concludeert 


de krant. (De Volkskrant, 5 september 2021) 


 


Reacties stakeholders 


• Ondernemer en actievoerder Jan de Jong (stichting Schapenduinen) 


ontvangt de resultaten ‘uiterst cynisch’ en is teleurgesteld in het rapport. "Wij 


hebben niets aan dit onderzoek omdat niet aan de bron is gemeten" (AD; RTL 


Nieuws) 


• Dorpsraad Wijk aan Zee is geschrokken van de resultaten en blij dat het 


RIVM zonder terughoudendheid opschrijft dat Tata Steel wel de veroorzaker 


van de giftige neerslag moet zijn. De raad ziet in het rapport een bevestiging 


waar al lang naar werd gezocht. (NOS; De Telegraaf) 


• Stichting Duinbehoud wil vooral benadrukken dat de schade van het zwarte 


stof aan de natuur vaak onderbelicht blijft. “Die schade is waarschijnlijk net zo 


schokkend als de schade aan de gezondheid van mensen", zegt directeur 


Marc Janssen. (RTL Nieuws)  


• Stichting Frisse Wind.nu zegt niet verrast te zijn door het resultaat en dat 


hun angst opnieuw is bevestigd. “De bron van deze ellende moet worden 


vastgesteld en radicaal worden aangepakt. Het is bizar dat dat nog altijd niet 


is gebeurd.” (FD)  


• Milieudefensie noemt de conclusies ‘ronduit schokkend’. Volgens de 


organisatie is duidelijk dat wat Tata Steel doet ‘funest’ is voor de gezondheid, 


het milieu en het klimaat. “Voor Tata Steel is het nu radicaal vergroenen of 


sluiten. De overheid kan echt niet meer wegkijken." (RTL Nieuws; ANP) 


• Jacob de Boer, chemicus en hoogleraar toxicologie, die deelneemt aan het 


onderzoek door omwonenden, noemt de bevindingen uit het rapport 


‘ongelofelijk’. "Als het gaat om de concentraties lood en PAK's 


(kankerverwekkende stoffen), dan is het niet twee vóór, maar eerder twee 


over twaalf. Er moet iets gebeuren." (De Volkskrant; NH Nieuws) 


• Jeroen Olthof, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, noemt de 


uitkomsten van het RIVM-rapport ‘heftig’ en zegt dat het onderzoek aan 


duidelijkheid niets te wensen overlaat. Wat Olthof betreft kan staalindustrie in 


de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de gezondheid en de 


leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen. “De grenzen 


zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig.”, aldus Olthof. Ook wil hij strenger 


handhaven en heeft hij daarbij hulp van de rijksoverheid nodig. (De Telegraaf)  


• Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) vindt de 


resultaten van het rapport ‘zeer zorgelijk’. “Dit kan zo niet en moet echt 


anders”. Uit het onderzoek blijkt volgens hem de noodzaak om ‘scherper aan 


de wind te varen’. Ook wil hij dat de vergunningen voor staalproductie in 


Nederland scherper en strenger worden. Verder zijn strengere regels op 


Europees niveau nodig, zegt hij. (AD) 


• SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het tijd voor een ‘stevig debat’ volgende 


week. “Dit is wat je krijgt als de overheid decennia lang wegkijkt en geen 


goede normen stelt.” Volgens haar zet Tata Steel alleen stappen na boetes en 


‘enorme imagoschade’. 


• PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, noemt het RIVM-rapport ‘snoeihard’. Hij 


vindt dat er jarenlang te weinig aandacht is geweest voor de gezondheid voor 


de omwonenden en hun kinderen. (AD) 


• DENK-Kamerlid Stephan van Baarle noemt het "onacceptabel" dat Tata de 


gezondheid van anderen ondergeschikt stelt aan de winst van het bedrijf. "Dit 
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moet worden hersteld en het belang van mensen moet boven het belang van 


een bedrijf staan." (ANP) 


 


De voorlopige reactie van Tata Steel is dat het bedrijf begrip toont voor de 


zorgen die leven in de omgeving en dat zij het belang van onderzoek 


onderschrijven, “zodat er op basis van feiten kan worden gehandeld”. (De 


Telegraaf) 


 


Vergunningen  


De provincie Noord-Holland wil dat gezondheidsrisico's een grotere rol spelen bij 


vergunningen. Hoewel de waarde voor de volksgezondheid wordt overschreden, 


blijft Tata Steel toch binnen de normen van de vergunning, zegt een 


woordvoerster van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De vergunning is 


namelijk gebaseerd op de gevolgen voor het milieu (lucht, bodem en water). Het 


RIVM onderzoek geeft goed aan dat deze twee, milieu- en gezondheidsnormen, te 


ver uit elkaar liggen. (Trouw, 3 september 2021) 


 


Verduurzaming Tata Steel 


Op 2 augustus kondigen Tata Steel en FNV Metaal een onafhankelijk 


haalbaarheidsonderzoek aan over de beste manier om de staalproductie te 


verduurzamen. Onderzoeksbureau Roland Berger voert het onderzoek uit. In het 


onderzoek wordt gekeken naar technische haalbaarheid, vermogen om aan de 


klimaatdoelen in 2030 te voldoen, economische haalbaarheid, maatschappelijk 


draagvlak, impact op de milieubelasting en op de omgeving, werkgelegenheid en 


toekomstbestendigheid. (ANP, Trouw, 2 augustus 2021) 


 


Volgens het Financieele Dagblad heeft de staalfabriek jarenlang ingezet op CO2-


opslag. Gebruik van DRI-technologie waar op basis van waterstof staal gemaakt 


kan worden, zag Tata Steel pas als optie voor 2040. FNV is echter bang dat de 


overheid slechts één keer geld wil uitgeven en wil daarom direct overstappen op 


waterstof. In het onderzoek van Roland Berger worden beide opties bekeken. 


(Financieele Dagblad, 2 augustus 2021) 


 


Reacties: 


 


• Marjan Minnesma van Urgenda noemt het onderzoek een ‘uitsteltactiek’. “Ze 


weten allang dat het anders kan, en dat gebeurt ook al. Bijvoorbeeld in 


Zweden, daar maken ze op kleine schaal al staal met waterstof”, aldus 


Minnesma tegen NOS. (NOS, 10 augustus 2021) 


• Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland spreekt uit twijfel uit in Trouw 


hoeverre de plannen van Tata Steel leiden tot echte acties. “Tata Steel: veel 


plannen, maar wat komt er echt van terecht?” (Trouw, 12 augustus 2021) 


• Milieubewegingen in de IJmond laten weten het opvallend te vinden dat 


de gezondheidsaspecten geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. 


Namens de bewegingen noemt Jan de Jong de keuze een ‘belediging voor de 


omwonenden. (Noordhollands Dagblad, 2 augustus 2021) 
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Tussenrapportage Roland Berger 


Op vrijdag 3 september publiceert Roland Berger een eerste tussenrapportage 


over het onderzoek. Door het RIVM-rapport dat op 2 september is gepubliceerd, 


blijft de aandacht voor de tussenrapportage gering. 


 


Uit het onderzoek blijkt dat zowel een route met de opvang en opslag van CO2 als 


de route met een directe overstap op waterstof haalbaar zijn. Omdat waterstof 


nog onvoldoende beschikbaar is, zal de fabriek eerst overgaan van steenkool op 


aardgas. Door de overstap naar nieuwe brandstoffen worden de meest 


vervuilende onderdelen van de fabriek overbodig. Het is nog onduidelijk wat de 


overstap betekent voor de werkgelegenheid en de productie van Tata Steel. 


(Noordholllands Dagblad, 4 september 2021) 


 


FNV-bestuurder Cihan Lacin herhaalt de uitkomsten van het onderzoek en zegt 


dat het mogelijk is om de meest vervuilende fabrieken binnen vijf jaar te sluiten. 


Daarvoor is volgens de vakbond wel hulp nodig van de overheid. Die moet zich 


inspannen voor nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening. Ook zijn er 


bepaalde vergunningen nodig. 


 


Het NRC ziet dat met name linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA in willen 


zetten op de waterstofroute. Eerder dienden de partijen een ‘spervuur’ aan vragen 


richting minister Blok waarin zij vragen de optie van waterstof serieus te nemen. 


De opslag van CO2 is volgens de PvdA een ‘kortetermijnoplossing’. (NRC, 4 


september 2021) 


Sluiting als optie 


Het Financieele Dagblad noemt het opvallend dat er niet wordt gesproken over 


een mogelijke sluiting van Tata Steel, zoals dit ook bij kolencentrales is gebeurd. 


De staalfabriek is volgens EZK en FNV in het belang van Nederland. Een 


woordvoerder van EZK zegt tegen de krant dat de fabriek ‘heel belangrijk’ is voor 


Nederland door de kennis en werkgelegenheid die het meebrengt. De krant ziet 


echter voldoende redenen om de optie open te houden. Veel producten van Tata 


Steel hebben geen hoge winstmarges en er is sprake van overcapaciteit op de 


wereldmarkt. Het argument dat Nederland afhankelijk wordt van het buitenland 


houdt geen stand, omdat het grootste gedeelte wordt geëxporteerd. Tegelijkertijd 


ziet het FD dat er veel investeringen en banen bij gemoeid zijn en verwacht 


daarom niet dat het opheffen van de fabriek een serieuze optie is. (Het 


Financieele Dagblad, 28 augustus 2021) 


 


Bij BNR haalt financieel journalist Paul Laseur het FD-artikel aan. Volgens 


Laseur is het nooit leuk om ‘afscheid te nemen van iconische bedrijven uit de 


vaderlandse industrie’ en stelt dat het ook nog niet zo ver is. Laseur is het eens 


met de stelling van het FD dat politiek, vakbond en milieubeweging ‘het 


onbespreekbaar tenminste bespreekbaar’ moet zijn. (BNR, 30 augustus) 


 


Ook in een analyse van De Telegraaf wordt de waarschijnlijkheid van een gehele 


sluiting van Tata Steel onwaarschijnlijk genoemd. De krant noemt het onderzoek 


van Roland Berger bij voorbaat beperkt. Door te kijken naar de twee opties, sluit 


het onderzoek de vraag uit of het überhaupt wenselijk is om het Nederlandse 


staalbedrijf met geld overeind te houden. Daarmee mag het onderzoek ook niet 


dienen ter legitimering voor het investeren van belastinggeld, maar hooguit voor 


de keuze van de techniek. (De Telegraaf, 3 augustus 2021) 
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Trouw schrijft over de plannen van projectontwikkelaar Pieter van Duijn om 


Tata Steel uit te kopen om de ruimte en middelen te gebruiken voor 60.000 


woningen, fabrieken voor biobased producten en 400 hectare natuur. Hoewel Tata 


Steel Nederland een aanbod van de hand wees, houdt Van Duijn vol. De 


projectontwikkelaar weet dat de Indiase eigenaar af wil van het bedrijf en dat de 


overheid veel moet steken in de verduurzaming van Tata Steel. Het is volgens 


Van Duijn nog maar de vraag of deze staatssteun door Europa wordt 


goedgekeurd. “Voor mijn plan heb ik geen cent nodig van de overheid. En niet 


alleen zullen de huidige 9000 banen bij Tata behouden blijven, rond die 60.000 


nieuwe woningen en 1,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte is er werk voor 


nog eens 45.000 mensen”, aldus Van Duijn. Trouw ziet de grootste hindernis van 


de plannen in het gebrek aan steun bij kabinet, provincie en de betrokken 


gemeenten. De krant verwijst daarbij naar afwijzing van Stef Blok die niks in de 


plannen ziet. (Trouw.nl, 7 augustus 2021) 


 


Sluiting als optie na RIVM-rapport 


Opvallend is dat de sluiting van Tata Steel als mogelijke optie vaker wordt 


uitgesproken na de publicatie van het RIVM-rapport op 2 september. Zo stelt De 


Volkskrant de vraag of helemaal sluiten een optie is en ziet dat het aantal mensen 


in de omgeving dat voor totale sluiting is, stijgt. De krant verwacht dat het RIVM-


rapport deze aantallen nog verder zal doen stijgen. De NRC schrijft dat sluiting 


momenteel de ‘minst reële’ optie is, maar ziet ook dat het draagvlak voor de 


fabriek langzaam wegebt. Het plan van projectontwikkelaar Pieter van Duijn 


over het vervangen van Tata Steel IJmuiden door woningen, groenere industrie 


en natuur, waarover Trouw op 7 augustus schreef, wordt inmiddels ook gedeeld 


door De Volkskrant en De Telegraaf. (De Volkskrant, NRC, 4 september 2021; De 


Telegraaf, 6 september 2021) 


 


Ook econoom Matthijs Bouman merkt op dat het sluiten van de fabriek vaker 


als optie naar voren wordt geschoven. Het geval van Tata Steel laat goed zien 


met welke dilemma’s we aankomende jaren worden geconfronteerd. “Hoe wegen 


we de belangen van bedrijven en omwonenden tegen elkaar af?”, geeft Bouman 


als voorbeeld. Hij stelt dat het nodig is om goed in kaart te brengen wat het 


belang is van een bedrijf als Tata Steel om goede keuzes te maken. (FD, 3 


september 2021)  


 


De IJmuider Courant vraagt zich af of Tata Steel nog voldoende tijd krijgt van de 


politiek voor een jarenlange en miljard kostende vergroeningsoperatie. De 


omwonenden zijn belangrijker geworden in het krachtenveld rondom de 


staalfabriek, schrijft de krant. Op de wereldwijde staalmarkt, waarin Tata Steel 


IJmuiden een aandeel heeft van 0,37 procent, is de concurrentie hevig. De vraag 


is of het waard is om de staalfabriek overeind te houden. Het argument van 


tegenstanders van sluiting, gaan volgens de krant niet op. “Tata Steel IJmuiden 


staat vol verouderde, vervuilende installaties. Elke staalproducent die nu een 


fabriek begint, zet meteen iets hypermoderns neer, dat het milieu en de 


omgeving veel minder belast dan Tata Steel IJmuiden.” (IJmuider Courant, 4 


september 2021) 


 


Overige reacties: 
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• Staatssecretaris van Weyenberg (D66) denkt dat er geen toekomst is 


voor Tata Steel als het zo vuil blijft als nu. Hij wil het gesprek aangaan met de 


provincie om de vergunningen strenger te maken en de voorwaarden beter te 


handhaven. Naast werkgelegenheid en klimaat moet het gesprek meer gaan 


over de gezondheid van mensen. (NOS, 3 september 2021)  


• Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen heeft de sluiting van Tata 


Steel geen zin, omdat we daarmee staal uit viezere landen moeten halen. 


Volgens Thijssen is het belangrijk om te zorgen voor werkgelegenheid en om 


voor de volgende generaties in welvaart te voorzien. ‘Filosoferen’ over sluiting 


van een fabriek ‘met kans op een schone en groene toekomst’ heeft volgens 


haar minder zin. (FD, 3 september 2021)   


• Oud-directeur Piet Joustra noemt sluiting van de fabriek een ‘reële optie’. 


De draagkracht voor de fabrieken valt weg; waar eerder 30.000 mensen bij de 


fabriek werkten, is dat getal nu 9.000. Joustra wijst op de positie van de 


directie van Tata Steel IJmuiden. Hij noemt de directie een filiaalhouder van 


Tata Steel in India en wijst op het gebrek aan het eigen vermogen iets aan de 


strategie te doen. De vraag of Tata Steel dicht moet is volgens Joustra 


‘volledig reëel en moet beantwoord worden voordat er ‘één euro’ naar 


IJmuiden gaat. (Buitenhof, 5 september 2021) 


• Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel Nederland vindt 


het verplaatsen van de fabriek geen oplossing. "We wassen in staal, we eten 


uit staal, we rijden in staal. De hele samenleving is gebouwd op staal. En wij 


vinden ook dat je dat in Nederland zou moeten maken." Van den Berg erkent 


dat Tata, gezien de klachten die er al jarenlang zijn, eerder had kunnen 


beginnen met maatregelen nemen om de fabriek schoner te maken. Er komen 


grote verbeteringen aan, maar op dit moment kan het bedrijf niets doen 


behalve de maatregelen versnellen. (Nieuwsuur, 2 september 2021) 


Hoofdredacteur Martha Riensma van de Twentsche Courant noemt het 


opvallend dat van den Berg de ‘actieve verantwoordelijkheid’ erg bij de 


overheid legt. Het gaat deels om een gezamenlijk probleem, maar volgens 


Riensma heeft Tata Steel ook zijn eigen verantwoordelijkheid. (Spraakmakers, 


NPO Radio 1, 3 september 2021)  


• Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde ziet nog 


toekomst voor het bedrijf in Nederland, maar wel als Hoogovens weer 


verzelfstandigd wordt. “Afstoten van de staalproductie zou economisch 


onverstandig zijn.”  (Op1, 2 september 2021)  


• Volgens Renske Leijten (SP) mag nationalisatie van de staalfabriek ‘geen 


taboe’ zijn. “Daarmee krijgt de overheid de regie bij het creëren van groene 


staalproductie of het goed saneren van het gebied inclusief een sociaal plan”, 


aldus Leijten. Volgens het Kamerlid moeten gezondheid en werk hand in hand 


gaan. (FD, 3 september 2021) 


Reacties Tata Steel op Fit for 55 en IPCC-rapport 


Bij de publicatie van rapporten wordt in de media vaak verwezen naar de positie 


van Tata Steel. In deze onderzoeksperiode verschenen de Europese 


verduurzamingsplannen onder de naam ‘Fit for 55’ en het nieuwe IPCC-rapport 


van de Verenigde Naties. 


 


Tata Steel laat in een reactie op de Europese Green Deal weten dat de ambities 


van de Europese Unie overeenkomen met de eigen ambities. Volgens het 
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staalbedrijf zijn de plannen van Europa ‘ongelooflijk belangrijk’ voor het bedrijf 


omdat ze de voorwaarden bepalen voor het zakendoen in de EU voor de komende 


jaren en decennia. Een woordvoerder zegt dat de voorstellen zullen leiden tot een 


stijging van de bedrijfskosten. Tata Steel is positief over de creatie van een 


grenstaks voor minder groene producten. “Tata Steel is voorstander van een goed 


ontworpen CBAM. We zullen moeten zien of het formele voorstel aan deze 


doelstelling zal voldoen”, aldus de woordvoerder. (ANP, De Telegraaf, Het 


Financieele Dagblad, 14 juli 2021) 


 


Begin augustus publiceerde het VN-klimaatpanel IPCC een nieuw rapport waaruit 


blijkt dat de opwarming van de aarde hoger uit kan pakken dan de in Parijs 


afgesproken 1,5 graad. Tata Steel zegt de urgentie van het aanpakken van 


uitstoot te beseffen. Het staalbedrijf verwijst daarbij naar het 


haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Roland 


Berger. 


 


Beeldvorming in de media 


Tata Steel komt gedurende de onderzoeksperiode in de media nadrukkelijker naar 


voren als het boegbeeld voor de vervuilende industrie. Zo wijzen zowel RTL 


Nieuws als de NOS als eerste naar Tata Steel in een reactie op het IPCC-rapport 


van de VN. “Hij (VN Secretaris-generaal Antonio Guterres, red.) doelt onder 


andere op staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, onze grootste CO2-uitstoter”, 


schrijft bijvoorbeeld de NOS. 


 


In deze beeldvorming wordt Tata Steel als voorbeeld van grote bedrijven 


tegenover de burger gezet. “Natuurlijk is het niet eerlijk, dat hardwerkende 


Nederlanders eigenlijk niet meer naar Griekenland kunnen vliegen, terwijl Tata 


Steel straffeloos van alles en nog wat over de inwoners van Wijk aan Zee kan 


uitbraken”, schrijft bijvoorbeeld de Volkskrant naar aanleiding van het VN-


klimaatrapport.  


 


Voor De Telegraaf is Tata Steel hét voorbeeld dat duidelijk maakt dat de overheid 


meer oog heeft voor het bedrijfsleven dan voor de burger. “Tata behoort (…) tot 


de grootste CO2-uitstoters van Nederland”, schrijft de krant. De Telegraaf ziet dat 


partijen als de VVD het belang van bedrijven als Tata Steel in de creatie van 


werkgelegenheid vooraan zetten. “Er werken nu nog 9000 mensen bij Tata Steel, 


maar in de IJmond, Haarlem en de Zaanstreek wonen 250.000 mensen. Wie zijn 


er nu belangrijker, burgers of bedrijven?” Een vergelijkbaar geluid komt ook van 


Jan de Jong van stichting Schapenduinen in een reactie op het RIVM-rapport van 


2 september. De reden dat de RIVM slagen om de arm houdt bij het trekken van 


conclusies, is volgens De Jong het gevolg van invloed van Tata Steel. (De 


Telegraaf, 7 augustus 2021; AD, 2 september 2021) 


 


Ook het NRC ziet de veranderde houding tegenover de staalfabriek. De reputatie 


van de fabriek is volgens het NRC in een korte periode omgeslagen van ‘nationale 


knuffelbeer’ naar dat van een ‘levensgevaarlijk bedrijf’. Eerder sprak voormalig 


VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer van ‘de parel’ van de Nederlandse industrie. 


Ook oud-minister Wiebes zei zich te willen inspannen voor de staalfabriek. De 


veranderde houding komt volgens de krant door het groeiende bewustzijn over de 







 


Voor intern gebruik 


Team Omgevingskennis 


 


Datum 


6 september 2021 


Pagina 16 van 16 


hoge uitstoot van Tata Steel. De voornaamste reden is volgens het NRC de hinder 


die de fabriek vormt voor de omgeving. Rapporten over de schade op de 


omgeving hebben geleid tot hernieuwde actiedrang bij omwonenden die zich 


mengen in het debat. (NRC, 9 juli 2021) 
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Media-analyse Tata Steel 

Inleiding 

Tata Steel Nederland is als gevolg van de gezondheidsschade in de omgeving en 

door klimaatverandering een veelbesproken bedrijf in de Nederlandse media. In 

deze analyse wordt gekeken op welke manier Tata Steel wordt besproken, met 

welke thema’s het bedrijf wordt verbonden en naar de beeldvorming. De analyse 

beslaat de periode van 10 juli tot en met 6 september 2021. 

Wat valt op? 

• Het eigen onderzoek van omwonenden wordt door de media gezien als ‘een

regelrechte motie van wantrouwen’.

• Dit wantrouwen spreekt ook uit de reactie op het uitstellen van het RIVM-

onderzoek. Omwonenden en politici spreken van ‘boze opzet’ en twijfelen aan

de onafhankelijkheid van het onderzoek.

• De publicatie van het RIVM-onderzoek op 2 september leidt tot zeer veel

media-aandacht en heftige reacties. De Telegraaf schrijft dat het onderzoek

‘inslaat als een bom’.

• Waar de sluiting van de staalfabriek als mogelijke optie zich eerder beperkte

tot enkele artikelen, wordt na het RIVM-rapport de sluiting van Tata Steel

vaker uitgesproken als een reële mogelijkheid.

• De tussentijdse rapportage van onderzoeksbureau Roland Berger wordt door

het RIVM-onderzoek ondergesneeuwd in de media.

• Verschillende kranten schrijven over plannen van projectontwikkelaar Pieter

van Duijn. Van Duijn wil de ruimte van Tata Steel gebruiken voor woningen,

groene industrie en natuur. Trouw ziet de grootste hindernis van de plannen in

Team Omgevingskennis 

weet wat er leeft 

Contactpersoon 

 

T 06  

n@rvo.nl 

Datum 

6 september 2021 

Opdrachtgever 

Lisa Langezaal 

Product 

Media-analyse 

Onderzoeksperiode 

10 juli 2021 – 6 september 

2021 

Auteurs 

 

 

Vraagnummer 

V2109 2683 

media 

analyse 

374a

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



Voor intern gebruik 

Team Omgevingskennis 

Datum 

6 september 2021 

Pagina 2 van 16 

het gebrek aan steun bij kabinet, provincie en de betrokken gemeenten. De 

krant verwijst daarbij naar afwijzing van Stef Blok die niks in de plannen ziet. 

Managementsamenvatting 

Onderzoek van omwonenden naar schade Tata Steel  

Op 28 juli is er veel media-aandacht voor het bericht dat omwonenden van Tata 

Steel nu zelf onderzoek gaan doen naar de milieuschade. Een veelgehoord geluid 

is het verlies van vertrouwen in de GGD en het RIVM, en naar de overheid in het 

algemeen. Zij zouden verantwoordelijkheid van Tata Steel voor ziektegevallen 

ontkennen. Burgers vermoeden dat de instanties ‘hun oren te veel laten hangen’ 

naar Tata Steel en gaan daarom zelf onderzoek laten verrichten. Met name in de 

metingen van de Omgevingsdienst is veel wantrouwen. Volgens het RIVM kunnen 

metingen aan de bron niet zomaar gebruikt worden, omdat mensen op grotere 

afstand, niet direct aan de bron, worden blootgesteld. Initiatiefnemer Jan de Jong 

(Stichting Schapenduinen) meent dat juist onderzoek aan de bron hetgeen is dat 

de omwonenden willen laten onderzoeken, dat is de kracht van het onderzoek, 

aldus de Jong.  

Verschillende achtergrondartikelen gaan dieper in op dit groeiende wantrouwen. 

Zo schrijft De Volkskrant dat de stap van omwonenden ‘een regelrechte motie van 

wantrouwen aan het adres van de overheid en een alarmerend signaal’ is. Guido 

Enthoven, directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, zegt in Trouw 

dat burgers en de overheid als gelijkwaardige partijen samen de vraag moeten 

formuleren voor onafhankelijk onderzoek. 

RIVM-rapport over neerslag 

Met het uitstellen van de publicatie van het RIVM-rapport wekt het RIVM 

wantrouwen bij milieugroepen en politici in de IJmond. Omwonenden vermoeden 

boze opzet. Het onderzoek zou het RIVM op ‘onafhankelijke en wetenschappelijke 

basis’ verrichten. Omwonenden hebben echter twijfel of dat onderzoek wel zo 

onafhankelijk is, door de wijze waarop de instantie nu omgaat met het tijdstip van 

publicatie van het langverwachte rapport. Verschillende milieugroepen koesteren 

argwaan, SP-Kamerlid Renske Leijten roept zelfs op om het debat over de 

toekomst van Tata Steel uit te stellen tot het RIVM-rapport klaar is. Ook wil de SP 

weten of gegarandeerd kan worden dat het rapport niet bewust ‘onder de pet 

gehouden wordt’.  

Op 2 september publiceert het RIVM de uitkomsten van een onderzoek over de 

stofneerslag in woonwijken in de buurt van Tata Steel. Uit het rapport blijkt dat 

de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de neergedaalde stof 

een stuk hoger ligt dan op plekken waar geen staalindustrie aanwezig is. In veel 

nieuwsberichten komt het ongewenste effect op de gezondheid van kinderen 

terug. Geschreven wordt dat de staalfabriek ‘in een van de moeilijkste fases van 

haar meer dan honderdjarige bestaan beland’ is. 

Een veelgehoord geluid is verder de vraag wat het kabinet en met name de 

provincie Noord-Holland met het rapport gaat doen. Ook wordt de vraag nu buiten 

de directe omgeving van de staalfabriek hardop gesteld: is er een toekomst voor 

Tata Steel in IJmuiden? Omwonenden zien in het rapport een bevestiging waar al 

lang naar werd gezocht. Wel leeft veel verdeeldheid in de omgeving. Waar 
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sommige bewoners wijzen op het economische en historische belang van Tata 

Steel, zijn andere omwonenden bezorgd over de uitstoot. 

 

Jeroen Olthof, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland namens de PvdA, 

noemt de uitkomsten van het RIVM-rapport ‘heftig’. Wat Olthof betreft kan 

staalindustrie in de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de 

gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen. 

“De grenzen zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig.”, aldus Olthof. Ook wil hij 

strenger handhaven en heeft hij daarbij hulp van de rijksoverheid nodig. Ook 

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) vindt de resultaten 

van het rapport ‘zeer zorgelijk’. “Dit kan zo niet en moet echt anders”.  

 

Onderzoek FNV en Tata Steel 

Op 2 augustus kondigen Tata Steel en FNV Metaal een onafhankelijk 

haalbaarheidsonderzoek aan over de beste manier om de staalproductie te 

verduurzamen. Onderzoeksbureau Roland Berger kijkt onder andere naar de 

technische en economische haalbaarheid en het vermogen te voldoen aan de 

klimaatdoelen van twee verduurzamingstrategieën. De eerste is een strategie 

gebaseerd op het opslaan van CO2 en de tweede voor een versnelde overstap op 

waterstof. FNV en linkse partijen SP, PvdA en GroenLinks prefereren de laatste 

optie. 

 

Uit een tussenrapportage van 3 september blijkt dat beide opties haalbaar zijn. 

Door een RIVM-rapport van een dag eerder, is de aandacht voor de rapportage 

echter gering. IJmuider Courant vraagt zich daarnaast af of de staalfabriek nog 

voldoende tijd krijgt van de politiek om te verduurzamen. Onder andere De 

Telegraaf noemt het onderzoek bij voorbaat beperkt omdat sluiting niet als optie 

wordt meegewogen. Het onderzoek kan daarom volgens de krant niet worden 

gebruikt ter rechtvaardiging van het geven van subsidies. 

 

Sluiting van Tata Steel 

De sluiting van Tata Steel wordt in de media als optie vaker genoemd na het 

RIVM-rapport van 2 september. Verschillende kranten als De Volkskrant merken 

op dat de steun voor een algehele sluiting stijgt. Onder andere Ingrid Thijssen, 

voorzitter van VNO-NCW, ziet niks in een sluiting. Door Tata Steel te sluiten 

verliest Nederland een kans om voorloper te worden op het gebied van duurzame 

staal en verplaatst de vervuilende industrie alleen naar het buitenland. Oud-

Hoogovens-directeur Piet Joustra noemt sluiting van de fabriek een ‘reële optie’. 

 

Beeldvorming in de media 

Tata Steel komt gedurende de onderzoeksperiode in de media nadrukkelijker naar 

voren als het boegbeeld voor de vervuilende industrie. Bij nieuws over 

klimaatverandering, zoals de publicatie van het IPCC-rapport van de Verenigde 

Naties, wordt door de media vaker gekeken naar Tata Steel. Volgens het NRC is 

het beeld van het bedrijf veranderd van ‘parel van de Nederlandse industrie’ naar 

een ‘levensgevaarlijk bedrijf’. 
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Tata Steel en de leefomgeving 

Onderzoek van omwonenden naar schade Tata Steel  

In de media is op 28 juli veel aandacht voor het bericht dat omwonenden van 

Tata Steel nu zelf onderzoek gaan doen naar de milieuschade. Burgers hebben het 

vertrouwen verloren in de GGD en het RIVM, die verantwoordelijkheid van het 

bedrijf voor ziektegevallen zouden ontkennen. Zij vermoeden dat de instanties 

‘hun oren te veel laten hangen’ naar Tata Steel, schrijft NOS.  van 

stichting Schapenduinen noemt de GGD en het RIVM een ‘willige windvaan’ van 

de Tata Steel-lobby. Omwonenden vinden dat Tata Steel een slager is die zijn 

eigen vlees keurt. (IJmuider Courant, De Volkskrant, NOS, De Telegraaf, De 

Stentor, FD, Elsevier, Trouw, NRC, 28 juli 2021 28 juli 2021) 

Nu gaan inwoners en belanghebbenden zelf opnieuw onderzoek laten doen en 

metingen laten verrichten bij Tata Steel. Want elke keer hebben ze het idee dat 

informatie wordt achtergehouden, aldus  van Stichting 

IJmondig. Een aantal instanties en stichtingen heeft gezamenlijk een budget van 

1 miljoen euro verzameld om onderzoek te doen. Daarmee wordt een 

onafhankelijk bureau ingehuurd dat met behulp van drones en onderwaterrobots 

metingen gaat doen naar stoffen in de lucht en het water. IJmuider Courant 

schrijft dat de omwonenden het bedrag aanbieden aan de toezichthoudende 

diensten van de overheid. Volgens het FD is het ‘uitzonderlijk’ dat burgers zelf op 

deze manier onderzoek doen.  

Een woordvoerder van het RIVM zegt de argwaan naar aanleiding van het GGD-

rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantallen longkankergevallen wel 

te begrijpen, maar dat aangezien de GGD partner is bij het onderzoek, niet alle 

procedures omzeild kunnen worden. Wel benadrukt de woordvoerder dat de GGD 

geen enkele invloed heeft op de inhoud van het definitieve rapport. Hoewel het 

RIVM ‘zeker geïnteresseerd’ is in de resultaten van het onderzoek door 

omwonenden, zal het RIVM daar niet zomaar conclusies uit kunnen trekken.  

Ook kunnen metingen aan de bron niet zomaar gebruikt worden, volgens het 

RIVM, omdat mensen op grotere afstand, niet direct aan de bron, worden 

blootgesteld. (De Volkskrant, 28 juli 2021). ‘Als je onderzoek doet naar de 

mogelijke gezondheidsrisico’s is meten op leefniveau relevant’, aldus een 

woordvoerder. (FD, 28 juli 2021)  

Naast het feit dat omwonenden willen dat het RIVM-rapport wordt meegenomen 

in het Kamerdebat en via een WOB-verzoek een conceptversie openbaar willen 

maken, hebben zij ook weinig vertrouwen meer in metingen die met name de 

Omgevingsdienst verricht. De elektronische milieujaarverslagen die worden 

aangeleverd door Tata Steel zelf aan toezichthouder Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), bevatten slechts berekeningen, geen 

metingen. Over de regelmatige pieken in de uitstoot zou in de jaarverslagen niets 

te vinden zijn, volgens de omwonenden gaat het juist om die incidenten. (De 

Telegraaf, IJmuider Courant, 28 juli 2021) 

Initiatiefnemer van het onderzoek, zakenman en multimiljonair  

meent dat juist onderzoek aan de bron is wat zij willen laten onderzoeken, dat is 

de kracht van het onderzoek. “Je hebt niet te maken met week-, maand- of 

jaargemiddelden, er moet juist worden gemeten op momenten dat er sprake is 

10.2e

10.2e

10.2e
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van enorme uitstoot”, aldus de Jong. Volgens IJmuider Courant heeft de 

Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ook al eens op dit gebrek 

gewezen. (IJmuider Courant, De Volkskrant 28 juli 2021)  

Reacties op onderzoek van omwonenden  

• Tata Steel reageert ’niet inhoudelijk’ op het plan van omwonenden,

aangezien het geen kennis van het onderzoek heeft. De fabriek weerspreekt

ferm dat zij gegevens zou achterhouden en niet mee zou willen werken.

(IJmuider Courant, 28 juli 2021)

• GGD Kennemerland zegt het ‘jammer’ te vinden dat door berichtgeving het

vertrouwen van inwoners over hun gezondheid en veiligheid onder druk staat

• ODNZKG geeft aan graag in gesprek te gaan over het initiatief (FD, 28 juli

2021)

• Toxicoloog Jacob de Boer (VU) juicht het plan toe: "Er moeten neutrale

cijfers boven water komen, in plaats van de schattingen van het bedrijf zelf."

De omwonenden hebben ‘revolutionaire methoden’ in gedachten, waarover de

Boer enthousiast is (EenVandaag, 28 juli 2021)

Het Leidsch Dagblad vraagt zich af of er wel onafhankelijke bureaus te vinden zijn 

die het onderzoek willen en kunnen doen. Volgens hoogleraar luchtkwaliteit 

Maarten Krol zijn er genoeg bureaus in Nederland die dit hoogwaardige 

onderzoek onafhankelijk kunnen doen, zoals TNO of Tauw. Wel noemt hij het 

onderzoek in zijn algemeenheid ‘een treurige ontwikkeling’: “Het geeft aan dat het 

RIVM niet meer als onafhankelijk wordt gezien”. (Leidsch Dagblad, 29 juli 2021) 

Een meerderheid van de stellingdeelnemers aan de stelling ‘Bronmeting bij Tata 

Steel nodig’ van de Telegraaf vindt een eigen onderzoek door omwonenden nuttig. 

De meeste respondenten denken dat de resultaten zullen verschillen van de 

uitkomsten van de GGD- en RIVM-onderzoeken. Driekwart denkt dat autoriteiten 

zich niets zullen aantrekken van de uitkomsten wanneer die ongunstig uitpakken 

voor Tata Steel. Slechts een kwart van de deelnemers verwacht dat het bedrijf 

zijn verantwoordelijkheid zal nemen als uit onderzoek zou blijken dat Tata Steel 

inderdaad de veroorzaker is van gezondheidsproblemen. Respondenten zijn sterk 

verdeeld over de vraag of de overheid dan maatregelen zal nemen. (De Telegraaf, 

30 juli 2021) 

Wantrouwen in de overheid en instanties 

Verschillende achtergrondartikelen gaan dieper in op het groeiende wantrouwen 

van burgers jegens de overheid en instanties. Zo schrijft De Volkskrant dat de 

stap van omwonenden ‘een regelrechte motie van wantrouwen aan het adres van 

de overheid en een alarmerend signaal’ is. Nog alarmerender zou echter zijn dat 

burgers die signalen ‘steeds vaker’ afgeven. De overheid heeft dat grotendeels 

aan zichzelf te wijten, aldus het artikel. De omwonenden nemen het heft in eigen 

hand, omdat de overheid hun vertrouwen heeft beschaamd. Volgens de auteur is 

de lijst van bewezen ‘gelieg en bedrieg’ door de overheid lang. Het lijkt erop dat 

bestuurders de burger routineus in het ootje nemen als dat een politiek belang 

dient, ook het toedekken van eigen falen. Zolang politici en hun ambtenaren niet 

bereid zijn het volk de waarheid te vertellen, zijn hoogdravende betogen over 

'herstel van vertrouwen' niets meer dan huichelarij. (De Volkskrant, 31 juli 2021) 

Directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, Guido Enthoven, 

stelt dat het zelf (laten) meten en rekenen door burgers past in de internationale 
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ontwikkeling genaamd ‘citizen science’. “Als een ander het niet doet, pakken ze 

het zelf op, ze laten zich niet meer opzijzetten.”  De overheid heeft als taak 

belangen af te wegen en vindt dat ingewikkeld; de goed georganiseerde lobby 

krijgt al snel een luisterend oor, vooral als werkgelegenheid een rol speelt; 

burgers die morren worden lastig gevonden, aldus het artikel. Volgens  

moeten burgers en de overheid als gelijkwaardige partijen samen de vraag 

formuleren voor onafhankelijk onderzoek. “Je komt in dat proces pas verder als 

de overheid zich nederig toont. Nu is de overheid eigenlijk altijd de bovenliggende 

partij.” (Trouw, 2 augustus 2021) 

“Het verdient alle steun als burgerinitiatieven opstaan tegen een grote macht, 

waarvan we weten dat die de lobby uitstekend op orde heeft”, zegt KWF-

directeur Johan van de Gronden.  

KWF en wetenschappers bieden hulp aan  

Diverse bronnen berichten dat KWF Kankerbestrijding gaat helpen bij het 

onderzoek van omwonenden naar Tata Steel. KWF vindt dat er zo snel mogelijk 

duidelijkheid moet komen over de gezondheidsschade die Tata Steel veroorzaakt. 

Samen met de initiatiefnemers is de stichting in overleg hoe zij het beste 

geholpen kunnen worden. KWF-directeur Johan van de Gronden zegt graag hun 

netwerk, expertise en ervaring met wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te 

stellen. Volgens van de Gronden is het goed dat de onderste steen boven komt, 

maar staat causaal verband niet vast. Volgens Annebel Schipper van KWF is 

het zorgelijk dat nog steeds niet bekend is “wat nou precies die relatie (met Tata) 

is”. (NOS, AD, RD, Het Parool, 30 juli 2021; Trouw, Noordhollands Dagblad, 31 

juli 2021). 

Ook wetenschappers sluiten zich aan bij het onderzoek van omwonenden. Zo wil 

forensisch patholoog Frank van de Goot overledenen onderzoeken op chemische 

stoffen; uit obductie kan een causaal verband worden aangetoond tussen 

overlijden en de staalfabriek, stelt bedenker van het plan Marja West. Wel 

waarschuwt van de Goot dat daarmee niet zomaar kan worden geconcludeerd dat 

die persoon ziek is geworden door de schuld van Tata Steel. Ook hoogleraar 

milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer sluit zich aan. Volgens de Boer is met 

een miljoen euro ‘heel goed te meten’ ‘wat er uit de schoorsteen in de lucht komt 

en uit de pijpen in het water’. “Gek genoeg is er niemand die dat weet”, stelt hij. 

(Het Parool, 2 augustus 2021; Leidsch Dagblad, 30 juli 2021; Trouw, NH Nieuws, 

2 augustus 2021) 

Zowel KWF als de Boer zijn minder wantrouwend dan de omwonenden, en zeggen 

te zijn aangesloten omdat zij de zorgen over volksgezondheid in de IJmond delen. 

Volgens de Boer is er niets mis met het RIVM, maar is het probleem dat de 

overheid niet de juiste vragen stelt, waardoor het RIVM niet met de juiste 

antwoorden komt”.  

Gesprek provincie, RIVM, KWF, ODNZKG en milieubewegingen 

De steunbetuigingen van verschillende partijen voeren de druk op de provincie, 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Tata op om het plan serieus te 

bespreken. Gedeputeerde Jeroen Olthof wil met het RIVM, KWF, ODNZKG en 

de provincie om tafel zitten met een consortium van milieubewegingen in de 

IJmond. Olthof wil tijdens de bijeenkomst samen bepalen wat precies gemeten 

moet worden en wat er al bekend is. Wel stelt Olthof als voorwaarde dat ook het 

10.2e
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RIVM aanwezig is bij het gesprek.  Jan de Jong van Stichting Schapenduinen 

stelt de voorwaarden dat er geen enkele stof mag worden uitgesloten en dat 

onderzoeksvragen van de provincie van tevoren worden goedgekeurd door deze 

coalitie. (IJmuider Courant, 4 augustus 2021; NH Nieuws, 5 augustus 2021)  

GGD rapport: Tata Steel ‘terecht’ geschrapt uit rapport  

Verschillende bronnen schrijven op 26 augustus dat het schrappen van Tata Steel 

uit het GGD-rapport ‘niet handig’ was, maar dat het onderzoek “op een integere 

manier tot stand gekomen” is. Heskes stelt dat het onderzoek gericht was op de 

vraag hoeveel kanker voorkomt in de regio, niet op de oorzaak daarvan. Daarom 

werd de naam van Tata Steel ‘terecht’ uit het rapport geschrapt, is de conclusie. 

In het rapport werden ook risicofactoren benoemd, maar er kan niet worden 

bewezen dat Tata Steel verantwoordelijk is voor concrete kankergevallen. (De 

Volkskrant, 27 augustus 2021)  

Ook zijn de onderzoeksresultaten in elke versie van het rapport overeind 

gebleven, hebben Tata Steel of andere bedrijven geen inspraak gehad in de tekst 

en hebben “onderzoekers zich niet gedwongen” gevoeld om tegen hun wil in 

onderzoeksresultaten te wijzigen of te duiden. Wel zegt Heskes dat het wijzigen 

van ‘Tata Steel-terrein’ in ‘basismetaalindustrieterrein’ onhandig is geweest, 

omdat het niet meer aansluit bij de publieke beleving en het de indruk kan 

wekken dat er iets te verbergen valt, ook al betekent het hetzelfde. (NH Nieuws, 

26 augustus 2021) 

Volgens Heskes hebben de veranderingen in het onderzoek “niet geleid tot een 

bagatellisering van het probleem” en treft GGD-directeur Bert van de Velden 

geen blaam. (NU.nl, 26 augustus 2021; IJmuider Courant, 26 augustus 2021)  

Reacties op onderzoek naar schrappen Tata Steel 

• Marianne Schuurmans van Veiligheidsregio Kennemerland, vindt
het rapport helder. De uitkomst "bevestigt ons vertrouwen in de
objectiviteit en onafhankelijkheid van de GGD". (NU.nl, 26 augustus 2021)

• Ellen Windemuth van stichting IJmondig vindt het ‘schrijnend’ en stelt
dat grote vervuilers op deze manier nooit verantwoordelijk kunnen

worden gehouden. Volgens haar is het eenzelfde argument als bij het
RIVM, ‘die ook zeggen dat er geen mandaat is om naar de oorsprong van
de vervuiling te kijken’. Ook heeft Windemuth “grote twijfels” over de
onafhankelijkheid van de onderzoeker (NOS, 26 augustus 2021;
Noordhollands Dagblad, 26 augustus 2021)

• Sanne Walvisch van Frisse Wind.nu is van mening dat een ‘flinke
cultuurverandering’ nodig is; de rapporten en ‘het steeds maar weer in

gesprek’ zijn geen oplossingen volgens haar. “Er is sprake van een

gezondheidscrisis en die moeten we aanpakken”, aldus Walvisch.

Publicatie RIVM-rapport 

Met het uitstellen van de publicatie van het RIVM-rapport wekt het RIVM 

wantrouwen bij milieugroepen en politici in de IJmond. Hoewel het volgens het 

RIVM inhoudelijk al klaar is, heeft de gezondheidswaakhond het zomerreces net 

niet gehaald; de grote hoeveelheid data zou meer tijd vergen dan van tevoren 

ingeschat. Een woordvoerder meldt dat hoewel de provincie vier weken lang tijd 

krijgt om haar reactie voor te bereiden, zij het rapport momenteel nog niet heeft 

ontvangen (21 juli). Omwonenden vermoeden boze opzet, vanwege het 

Kamerdebat dat op 9 september plaatsvindt.  
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Het onderzoek zou het RIVM op ‘onafhankelijke en wetenschappelijke basis’ 

verrichten. Omwonenden hebben echter twijfel of dat onderzoek wel zo 

onafhankelijk is, door de wijze waarop de instantie nu omgaat met het tijdstip van 

publicatie van het langverwachte rapport. Die twijfel is verder gevoed na de 

onthulling die Noordhollands Dagblad deed over het schrappen van Tata Steel uit 

het rapport door GGD Kennemerland (Noordhollands Dagblad, 21 juli 2021)  

Milieugroepen koesteren argwaan: 

• Ellen Windemuth van stichting IJmondig zegt het schokkend te vinden dat

het rapport ‘zonder inhoudelijke reden’ uitgesteld is en zegt even

achterdochtig te worden naar het RIVM als naar GGD Kennemerland, ‘dat alle

vermeldingen over Tata Steel uit een rapport over longkanker heeft

geschrapt’.

• Advocaat Bénédicte Ficq van stichting Frisse Wind.nu zegt dat uitstel van

publicatie terwijl de volksgezondheid in het geding is, ‘hoe dan ook

onwenselijk’ is. Het is onverantwoord de inhoud van het rapport in de la te

houden. “Alsof het RIVM de overheid een beschermende hand boven het hoofd

houdt”.

• Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee vindt dat het rapport zo snel

mogelijk openbaar moet worden gemaakt zodat iedereen kan oordelen over

de feiten. “De enige objectieve partij die inhoudelijk gezondheidskundig kan

duiden is het RIVM, en niet de politiek. Politici zouden alleen maar moeten

lezen”.

• Ook lokale politici vinden het lange uitstel ongewenst. Fractievoorzitter Ali

Bal van Samen Lokaal Beverwijk zegt dat je de schijn wekt dat er nog iets

aan de in houd kan gebeuren in die twee maanden. “Zo snel mogelijk

publiceren ondervangt dat”, aldus Bal. Kelly Uiterwijk, fractievoorzitter Vrij

Beverwijk stelt dat het RIVM risico loopt dat men de uitkomsten al in twijfel

trekt, vanwege ‘dit voor de buitenwereld onverklaarbare uitstel’. (De Gooi- en

Eemlander, 21 juli 2021)

SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat het debat over de toekomst van Tata Steel 

wordt uitgesteld tot het RIVM-rapport klaar is. “Maak dat rapport nu snel 

openbaar, want het slechtste wat we kunnen doen, is hieraan gaan twijfelen. Zo 

niet, dan moeten we het Kamerdebat uitstellen." De SP heeft ook Kamervragen 

gesteld, waaronder de vraag of gegarandeerd kan worden ‘dat het niet bewust is 

dat dit rapport onder de pet gehouden wordt tot zes dagen na het Kamerdebat’. 

(BNNVARA/Zembla, 23 juli 2021) 

RIVM-rapport stofneerslag  

Op 2 september publiceert het RIVM de uitkomsten van een onderzoek over de 

stofneerslag in woonwijken in de buurt van Tata Steel. Uit het rapport blijkt dat 

de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de neergedaalde stof 

een stuk hoger ligt dan op plekken waar geen staalindustrie aanwezig is. Zo 

constateerde het RIVM in Wijk aan Zee veertig tot vijftig keer meer ijzer in de 

veegmonsters dan elders. De blootstelling van spelende kinderen aan lood en 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) is zo groot dat deze 

‘ongewenst’ is voor de gezondheid. In veel nieuwsberichten komt het ongewenste 

effect op de gezondheid van kinderen terug (o.a. NU.nl, RTL Nieuws, FD). 

NHNieuws kopt dat het RIVM ‘nu wel’ wijst naar Tata Steel: ‘Niet eerder wees een 
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rapport zo onomwonden naar Tata Steel als waarschijnlijke bron van de 

schadelijke uitstoot’. 

Verschillende nieuwswebsites benadrukken de grote gevolgen van het RIVM-

rapport. Zo wordt gekopt dat het onderzoek inslaat ‘als een bom’ (De Telegraaf, 2 

september 2021). Ook worden de woorden van gedeputeerde Jeroen Olthof, die 

zich afvraagt of er nog een plek is voor de staalindustrie in de IJmond, vaak 

herhaald. De stop op huizen beïnvloedt zelfs het IQ van kinderen, schrijven o.a. 

het AD en NH Nieuws(2 september 2021). Het onderzoek wordt door verschillende 

media in een bredere context geplaatst van eerdere rapporten, rechtszaken en de 

vergroeningsstrategie van het bedrijf.  

De nieuwe studie maakt de situatie voor het bedrijf ‘nog precairder’, de publicatie 

van het rapport komt op een gevoelig moment (NRC; FD, 2 september 2021). De 

staalfabriek is ‘in een van de moeilijkste fases van haar meer dan honderdjarige 

bestaan beland’, aldus het FD (3 september 2021). Het RIVM stond onder grote 

druk om snel te komen met het rapport, schrijft De Telegraaf. “Tata Steel zal 

moeten oppassen dat het niet schaakmat wordt gezet. Het met overheidssteun 

voortzetten van een industrie met schadelijke gezondheidseffecten in een door 

Chinezen gedomineerde markt, en in een land waar de ruimte schaars is, is 

wellicht niet langer een vanzelfsprekendheid.” (De Telegraaf, 3 september 2021) 

Een veelgehoord geluid is verder de vraag wat het kabinet en met name de 

provincie Noord-Holland met het rapport gaat doen. Het rapport roept veel vragen 

op, bijvoorbeeld “Hoe kan het dat de uitstoot van een aantal stoffen boven de 

kritische waarden zit, terwijl dat bij de handhaving door de provincie Noord-

Holland niet of onvoldoende is geconstateerd?” (Trouw, 2 september 2021) Ook 

wordt de vraag nu buiten de directe omgeving van de staalfabriek hardop gesteld: 

is er een toekomst voor Tata Steel in IJmuiden? (NOS, 3 september 2021) 

Verder komen omwonenden en lokale organisaties aan het woord. Zij zien in het 

rapport een bevestiging waar al lang naar werd gezocht: een verband tussen de 

gevonden stofneerslag, de staalfabriek en de slechte gezondheid van de 

omgeving. Wel leeft veel verdeeldheid in de omgeving, zo zijn er enerzijds veel 

mensen die banden hebben met Tata Steel vanwege werk; anderzijds zouden het 

vooral nieuwkomers zijn die protesteren tegen de uitstoot. Volgens Sanne 

Walvisch van FrisseWind.nu zijn mensen die er al lang wonen met vervuiling 

opgegroeid en ‘steken zij hun kop in het zand’. Ook uit rapportages van het NRC 

en de Volkskrant blijkt dat de reacties uiteen lopen: de ene bewoner haalt zijn 

schouders op, de ander wordt emotioneel. De Telegraaf voorspelt dat het verzet 

van omwonenden na dit rapport alleen maar zal intensiveren. De organisatiegraad 

van omwonenden is hoog, net als hun moreel. (NRC, De Volkskrant, De Telegraaf, 

FD, 3 september 2021; AD, 4 september 2021) 

De Volkskrant noemt het verleidelijk voor politici om naar Tata Steel, de Indiase 

eigenaar, te wijzen. De politiek moet echter ook naar zichzelf kijken, schrijft de 

krant: “Het lakse gedrag van Tata is een direct gevolg van de lakse aanpak van 

politici.” De politiek heeft jaren verzuimd strenge normen te stellen en heeft het 

bedrijf van oudsher een ‘bijna onaantastbare positie’ in de regio. Ook de lage 

winstmarges van het bedrijf maken het lastig het bedrijf aan te pakken. “Hopelijk 

is het jongste onderzoek alsnog aanleiding om – zo nodig met overheidssteun – 
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de verduurzaming van de staalfabrieken voortvarend aan te pakken”, concludeert 

de krant. (De Volkskrant, 5 september 2021) 

Reacties stakeholders 

• Ondernemer en actievoerder Jan de Jong (stichting Schapenduinen)

ontvangt de resultaten ‘uiterst cynisch’ en is teleurgesteld in het rapport. "Wij

hebben niets aan dit onderzoek omdat niet aan de bron is gemeten" (AD; RTL

Nieuws)

• Dorpsraad Wijk aan Zee is geschrokken van de resultaten en blij dat het

RIVM zonder terughoudendheid opschrijft dat Tata Steel wel de veroorzaker

van de giftige neerslag moet zijn. De raad ziet in het rapport een bevestiging

waar al lang naar werd gezocht. (NOS; De Telegraaf)

• Stichting Duinbehoud wil vooral benadrukken dat de schade van het zwarte

stof aan de natuur vaak onderbelicht blijft. “Die schade is waarschijnlijk net zo

schokkend als de schade aan de gezondheid van mensen", zegt directeur

Marc Janssen. (RTL Nieuws)

• Stichting Frisse Wind.nu zegt niet verrast te zijn door het resultaat en dat

hun angst opnieuw is bevestigd. “De bron van deze ellende moet worden

vastgesteld en radicaal worden aangepakt. Het is bizar dat dat nog altijd niet

is gebeurd.” (FD)

• Milieudefensie noemt de conclusies ‘ronduit schokkend’. Volgens de

organisatie is duidelijk dat wat Tata Steel doet ‘funest’ is voor de gezondheid,

het milieu en het klimaat. “Voor Tata Steel is het nu radicaal vergroenen of

sluiten. De overheid kan echt niet meer wegkijken." (RTL Nieuws; ANP)

• Jacob de Boer, chemicus en hoogleraar toxicologie, die deelneemt aan het

onderzoek door omwonenden, noemt de bevindingen uit het rapport

‘ongelofelijk’. "Als het gaat om de concentraties lood en PAK's

(kankerverwekkende stoffen), dan is het niet twee vóór, maar eerder twee

over twaalf. Er moet iets gebeuren." (De Volkskrant; NH Nieuws)

• Jeroen Olthof, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, noemt de

uitkomsten van het RIVM-rapport ‘heftig’ en zegt dat het onderzoek aan

duidelijkheid niets te wensen overlaat. Wat Olthof betreft kan staalindustrie in

de IJmond alleen nog bestaan als de nadelige effecten op de gezondheid en de

leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen. “De grenzen

zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig.”, aldus Olthof. Ook wil hij strenger

handhaven en heeft hij daarbij hulp van de rijksoverheid nodig. (De Telegraaf)

• Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) vindt de

resultaten van het rapport ‘zeer zorgelijk’. “Dit kan zo niet en moet echt

anders”. Uit het onderzoek blijkt volgens hem de noodzaak om ‘scherper aan

de wind te varen’. Ook wil hij dat de vergunningen voor staalproductie in

Nederland scherper en strenger worden. Verder zijn strengere regels op

Europees niveau nodig, zegt hij. (AD)

• SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het tijd voor een ‘stevig debat’ volgende

week. “Dit is wat je krijgt als de overheid decennia lang wegkijkt en geen

goede normen stelt.” Volgens haar zet Tata Steel alleen stappen na boetes en

‘enorme imagoschade’.

• PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, noemt het RIVM-rapport ‘snoeihard’. Hij

vindt dat er jarenlang te weinig aandacht is geweest voor de gezondheid voor

de omwonenden en hun kinderen. (AD)

• DENK-Kamerlid Stephan van Baarle noemt het "onacceptabel" dat Tata de

gezondheid van anderen ondergeschikt stelt aan de winst van het bedrijf. "Dit
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moet worden hersteld en het belang van mensen moet boven het belang van 

een bedrijf staan." (ANP) 

De voorlopige reactie van Tata Steel is dat het bedrijf begrip toont voor de 

zorgen die leven in de omgeving en dat zij het belang van onderzoek 

onderschrijven, “zodat er op basis van feiten kan worden gehandeld”. (De 

Telegraaf) 

Vergunningen  

De provincie Noord-Holland wil dat gezondheidsrisico's een grotere rol spelen bij 

vergunningen. Hoewel de waarde voor de volksgezondheid wordt overschreden, 

blijft Tata Steel toch binnen de normen van de vergunning, zegt een 

woordvoerster van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De vergunning is 

namelijk gebaseerd op de gevolgen voor het milieu (lucht, bodem en water). Het 

RIVM onderzoek geeft goed aan dat deze twee, milieu- en gezondheidsnormen, te 

ver uit elkaar liggen. (Trouw, 3 september 2021) 

Verduurzaming Tata Steel 

Op 2 augustus kondigen Tata Steel en FNV Metaal een onafhankelijk 

haalbaarheidsonderzoek aan over de beste manier om de staalproductie te 

verduurzamen. Onderzoeksbureau Roland Berger voert het onderzoek uit. In het 

onderzoek wordt gekeken naar technische haalbaarheid, vermogen om aan de 

klimaatdoelen in 2030 te voldoen, economische haalbaarheid, maatschappelijk 

draagvlak, impact op de milieubelasting en op de omgeving, werkgelegenheid en 

toekomstbestendigheid. (ANP, Trouw, 2 augustus 2021) 

Volgens het Financieele Dagblad heeft de staalfabriek jarenlang ingezet op CO2-

opslag. Gebruik van DRI-technologie waar op basis van waterstof staal gemaakt 

kan worden, zag Tata Steel pas als optie voor 2040. FNV is echter bang dat de 

overheid slechts één keer geld wil uitgeven en wil daarom direct overstappen op 

waterstof. In het onderzoek van Roland Berger worden beide opties bekeken. 

(Financieele Dagblad, 2 augustus 2021) 

Reacties: 

• Marjan Minnesma van Urgenda noemt het onderzoek een ‘uitsteltactiek’. “Ze

weten allang dat het anders kan, en dat gebeurt ook al. Bijvoorbeeld in

Zweden, daar maken ze op kleine schaal al staal met waterstof”, aldus

Minnesma tegen NOS. (NOS, 10 augustus 2021)

• Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland spreekt uit twijfel uit in Trouw

hoeverre de plannen van Tata Steel leiden tot echte acties. “Tata Steel: veel

plannen, maar wat komt er echt van terecht?” (Trouw, 12 augustus 2021)

• Milieubewegingen in de IJmond laten weten het opvallend te vinden dat

de gezondheidsaspecten geen onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Namens de bewegingen noemt Jan de Jong de keuze een ‘belediging voor de

omwonenden. (Noordhollands Dagblad, 2 augustus 2021)
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Tussenrapportage Roland Berger 

Op vrijdag 3 september publiceert Roland Berger een eerste tussenrapportage 

over het onderzoek. Door het RIVM-rapport dat op 2 september is gepubliceerd, 

blijft de aandacht voor de tussenrapportage gering. 

Uit het onderzoek blijkt dat zowel een route met de opvang en opslag van CO2 als 

de route met een directe overstap op waterstof haalbaar zijn. Omdat waterstof 

nog onvoldoende beschikbaar is, zal de fabriek eerst overgaan van steenkool op 

aardgas. Door de overstap naar nieuwe brandstoffen worden de meest 

vervuilende onderdelen van de fabriek overbodig. Het is nog onduidelijk wat de 

overstap betekent voor de werkgelegenheid en de productie van Tata Steel. 

(Noordholllands Dagblad, 4 september 2021) 

FNV-bestuurder Cihan Lacin herhaalt de uitkomsten van het onderzoek en zegt 

dat het mogelijk is om de meest vervuilende fabrieken binnen vijf jaar te sluiten. 

Daarvoor is volgens de vakbond wel hulp nodig van de overheid. Die moet zich 

inspannen voor nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening. Ook zijn er 

bepaalde vergunningen nodig. 

Het NRC ziet dat met name linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA in willen 

zetten op de waterstofroute. Eerder dienden de partijen een ‘spervuur’ aan vragen 

richting minister Blok waarin zij vragen de optie van waterstof serieus te nemen. 

De opslag van CO2 is volgens de PvdA een ‘kortetermijnoplossing’. (NRC, 4 

september 2021) 

Sluiting als optie 

Het Financieele Dagblad noemt het opvallend dat er niet wordt gesproken over 

een mogelijke sluiting van Tata Steel, zoals dit ook bij kolencentrales is gebeurd. 

De staalfabriek is volgens EZK en FNV in het belang van Nederland. Een 

woordvoerder van EZK zegt tegen de krant dat de fabriek ‘heel belangrijk’ is voor 

Nederland door de kennis en werkgelegenheid die het meebrengt. De krant ziet 

echter voldoende redenen om de optie open te houden. Veel producten van Tata 

Steel hebben geen hoge winstmarges en er is sprake van overcapaciteit op de 

wereldmarkt. Het argument dat Nederland afhankelijk wordt van het buitenland 

houdt geen stand, omdat het grootste gedeelte wordt geëxporteerd. Tegelijkertijd 

ziet het FD dat er veel investeringen en banen bij gemoeid zijn en verwacht 

daarom niet dat het opheffen van de fabriek een serieuze optie is. (Het 

Financieele Dagblad, 28 augustus 2021) 

Bij BNR haalt financieel journalist Paul Laseur het FD-artikel aan. Volgens 

Laseur is het nooit leuk om ‘afscheid te nemen van iconische bedrijven uit de 

vaderlandse industrie’ en stelt dat het ook nog niet zo ver is. Laseur is het eens 

met de stelling van het FD dat politiek, vakbond en milieubeweging ‘het 

onbespreekbaar tenminste bespreekbaar’ moet zijn. (BNR, 30 augustus) 

Ook in een analyse van De Telegraaf wordt de waarschijnlijkheid van een gehele 

sluiting van Tata Steel onwaarschijnlijk genoemd. De krant noemt het onderzoek 

van Roland Berger bij voorbaat beperkt. Door te kijken naar de twee opties, sluit 

het onderzoek de vraag uit of het überhaupt wenselijk is om het Nederlandse 

staalbedrijf met geld overeind te houden. Daarmee mag het onderzoek ook niet 

dienen ter legitimering voor het investeren van belastinggeld, maar hooguit voor 

de keuze van de techniek. (De Telegraaf, 3 augustus 2021) 
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Trouw schrijft over de plannen van projectontwikkelaar Pieter van Duijn om 

Tata Steel uit te kopen om de ruimte en middelen te gebruiken voor 60.000 

woningen, fabrieken voor biobased producten en 400 hectare natuur. Hoewel Tata 

Steel Nederland een aanbod van de hand wees, houdt Van Duijn vol. De 

projectontwikkelaar weet dat de Indiase eigenaar af wil van het bedrijf en dat de 

overheid veel moet steken in de verduurzaming van Tata Steel. Het is volgens 

Van Duijn nog maar de vraag of deze staatssteun door Europa wordt 

goedgekeurd. “Voor mijn plan heb ik geen cent nodig van de overheid. En niet 

alleen zullen de huidige 9000 banen bij Tata behouden blijven, rond die 60.000 

nieuwe woningen en 1,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte is er werk voor 

nog eens 45.000 mensen”, aldus Van Duijn. Trouw ziet de grootste hindernis van 

de plannen in het gebrek aan steun bij kabinet, provincie en de betrokken 

gemeenten. De krant verwijst daarbij naar afwijzing van Stef Blok die niks in de 

plannen ziet. (Trouw.nl, 7 augustus 2021) 

Sluiting als optie na RIVM-rapport 

Opvallend is dat de sluiting van Tata Steel als mogelijke optie vaker wordt 

uitgesproken na de publicatie van het RIVM-rapport op 2 september. Zo stelt De 

Volkskrant de vraag of helemaal sluiten een optie is en ziet dat het aantal mensen 

in de omgeving dat voor totale sluiting is, stijgt. De krant verwacht dat het RIVM-

rapport deze aantallen nog verder zal doen stijgen. De NRC schrijft dat sluiting 

momenteel de ‘minst reële’ optie is, maar ziet ook dat het draagvlak voor de 

fabriek langzaam wegebt. Het plan van projectontwikkelaar Pieter van Duijn 

over het vervangen van Tata Steel IJmuiden door woningen, groenere industrie 

en natuur, waarover Trouw op 7 augustus schreef, wordt inmiddels ook gedeeld 

door De Volkskrant en De Telegraaf. (De Volkskrant, NRC, 4 september 2021; De 

Telegraaf, 6 september 2021) 

Ook econoom Matthijs Bouman merkt op dat het sluiten van de fabriek vaker 

als optie naar voren wordt geschoven. Het geval van Tata Steel laat goed zien 

met welke dilemma’s we aankomende jaren worden geconfronteerd. “Hoe wegen 

we de belangen van bedrijven en omwonenden tegen elkaar af?”, geeft Bouman 

als voorbeeld. Hij stelt dat het nodig is om goed in kaart te brengen wat het 

belang is van een bedrijf als Tata Steel om goede keuzes te maken. (FD, 3 

september 2021)  

De IJmuider Courant vraagt zich af of Tata Steel nog voldoende tijd krijgt van de 

politiek voor een jarenlange en miljard kostende vergroeningsoperatie. De 

omwonenden zijn belangrijker geworden in het krachtenveld rondom de 

staalfabriek, schrijft de krant. Op de wereldwijde staalmarkt, waarin Tata Steel 

IJmuiden een aandeel heeft van 0,37 procent, is de concurrentie hevig. De vraag 

is of het waard is om de staalfabriek overeind te houden. Het argument van 

tegenstanders van sluiting, gaan volgens de krant niet op. “Tata Steel IJmuiden 

staat vol verouderde, vervuilende installaties. Elke staalproducent die nu een 

fabriek begint, zet meteen iets hypermoderns neer, dat het milieu en de 

omgeving veel minder belast dan Tata Steel IJmuiden.” (IJmuider Courant, 4 

september 2021) 

Overige reacties: 
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• Staatssecretaris van Weyenberg (D66) denkt dat er geen toekomst is

voor Tata Steel als het zo vuil blijft als nu. Hij wil het gesprek aangaan met de

provincie om de vergunningen strenger te maken en de voorwaarden beter te

handhaven. Naast werkgelegenheid en klimaat moet het gesprek meer gaan

over de gezondheid van mensen. (NOS, 3 september 2021)

• Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen heeft de sluiting van Tata

Steel geen zin, omdat we daarmee staal uit viezere landen moeten halen.

Volgens Thijssen is het belangrijk om te zorgen voor werkgelegenheid en om

voor de volgende generaties in welvaart te voorzien. ‘Filosoferen’ over sluiting

van een fabriek ‘met kans op een schone en groene toekomst’ heeft volgens

haar minder zin. (FD, 3 september 2021)

• Oud-directeur Piet Joustra noemt sluiting van de fabriek een ‘reële optie’.

De draagkracht voor de fabrieken valt weg; waar eerder 30.000 mensen bij de

fabriek werkten, is dat getal nu 9.000. Joustra wijst op de positie van de

directie van Tata Steel IJmuiden. Hij noemt de directie een filiaalhouder van

Tata Steel in India en wijst op het gebrek aan het eigen vermogen iets aan de

strategie te doen. De vraag of Tata Steel dicht moet is volgens Joustra

‘volledig reëel en moet beantwoord worden voordat er ‘één euro’ naar

IJmuiden gaat. (Buitenhof, 5 september 2021)

• Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel Nederland vindt

het verplaatsen van de fabriek geen oplossing. "We wassen in staal, we eten

uit staal, we rijden in staal. De hele samenleving is gebouwd op staal. En wij

vinden ook dat je dat in Nederland zou moeten maken." Van den Berg erkent

dat Tata, gezien de klachten die er al jarenlang zijn, eerder had kunnen

beginnen met maatregelen nemen om de fabriek schoner te maken. Er komen

grote verbeteringen aan, maar op dit moment kan het bedrijf niets doen

behalve de maatregelen versnellen. (Nieuwsuur, 2 september 2021)

Hoofdredacteur Martha Riensma van de Twentsche Courant noemt het

opvallend dat van den Berg de ‘actieve verantwoordelijkheid’ erg bij de

overheid legt. Het gaat deels om een gezamenlijk probleem, maar volgens

Riensma heeft Tata Steel ook zijn eigen verantwoordelijkheid. (Spraakmakers,

NPO Radio 1, 3 september 2021)

• Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde ziet nog

toekomst voor het bedrijf in Nederland, maar wel als Hoogovens weer

verzelfstandigd wordt. “Afstoten van de staalproductie zou economisch

onverstandig zijn.”  (Op1, 2 september 2021)

• Volgens Renske Leijten (SP) mag nationalisatie van de staalfabriek ‘geen

taboe’ zijn. “Daarmee krijgt de overheid de regie bij het creëren van groene

staalproductie of het goed saneren van het gebied inclusief een sociaal plan”,

aldus Leijten. Volgens het Kamerlid moeten gezondheid en werk hand in hand

gaan. (FD, 3 september 2021)

Reacties Tata Steel op Fit for 55 en IPCC-rapport 

Bij de publicatie van rapporten wordt in de media vaak verwezen naar de positie 

van Tata Steel. In deze onderzoeksperiode verschenen de Europese 

verduurzamingsplannen onder de naam ‘Fit for 55’ en het nieuwe IPCC-rapport 

van de Verenigde Naties. 

Tata Steel laat in een reactie op de Europese Green Deal weten dat de ambities 

van de Europese Unie overeenkomen met de eigen ambities. Volgens het 
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staalbedrijf zijn de plannen van Europa ‘ongelooflijk belangrijk’ voor het bedrijf 

omdat ze de voorwaarden bepalen voor het zakendoen in de EU voor de komende 

jaren en decennia. Een woordvoerder zegt dat de voorstellen zullen leiden tot een 

stijging van de bedrijfskosten. Tata Steel is positief over de creatie van een 

grenstaks voor minder groene producten. “Tata Steel is voorstander van een goed 

ontworpen CBAM. We zullen moeten zien of het formele voorstel aan deze 

doelstelling zal voldoen”, aldus de woordvoerder. (ANP, De Telegraaf, Het 

Financieele Dagblad, 14 juli 2021) 

Begin augustus publiceerde het VN-klimaatpanel IPCC een nieuw rapport waaruit 

blijkt dat de opwarming van de aarde hoger uit kan pakken dan de in Parijs 

afgesproken 1,5 graad. Tata Steel zegt de urgentie van het aanpakken van 

uitstoot te beseffen. Het staalbedrijf verwijst daarbij naar het 

haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Roland 

Berger. 

Beeldvorming in de media 

Tata Steel komt gedurende de onderzoeksperiode in de media nadrukkelijker naar 

voren als het boegbeeld voor de vervuilende industrie. Zo wijzen zowel RTL 

Nieuws als de NOS als eerste naar Tata Steel in een reactie op het IPCC-rapport 

van de VN. “Hij (VN Secretaris-generaal Antonio Guterres, red.) doelt onder 

andere op staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, onze grootste CO2-uitstoter”, 

schrijft bijvoorbeeld de NOS. 

In deze beeldvorming wordt Tata Steel als voorbeeld van grote bedrijven 

tegenover de burger gezet. “Natuurlijk is het niet eerlijk, dat hardwerkende 

Nederlanders eigenlijk niet meer naar Griekenland kunnen vliegen, terwijl Tata 

Steel straffeloos van alles en nog wat over de inwoners van Wijk aan Zee kan 

uitbraken”, schrijft bijvoorbeeld de Volkskrant naar aanleiding van het VN-

klimaatrapport.  

Voor De Telegraaf is Tata Steel hét voorbeeld dat duidelijk maakt dat de overheid 

meer oog heeft voor het bedrijfsleven dan voor de burger. “Tata behoort (…) tot 

de grootste CO2-uitstoters van Nederland”, schrijft de krant. De Telegraaf ziet dat 

partijen als de VVD het belang van bedrijven als Tata Steel in de creatie van 

werkgelegenheid vooraan zetten. “Er werken nu nog 9000 mensen bij Tata Steel, 

maar in de IJmond, Haarlem en de Zaanstreek wonen 250.000 mensen. Wie zijn 

er nu belangrijker, burgers of bedrijven?” Een vergelijkbaar geluid komt ook van 

Jan de Jong van stichting Schapenduinen in een reactie op het RIVM-rapport van 

2 september. De reden dat de RIVM slagen om de arm houdt bij het trekken van 

conclusies, is volgens De Jong het gevolg van invloed van Tata Steel. (De 

Telegraaf, 7 augustus 2021; AD, 2 september 2021) 

Ook het NRC ziet de veranderde houding tegenover de staalfabriek. De reputatie 

van de fabriek is volgens het NRC in een korte periode omgeslagen van ‘nationale 

knuffelbeer’ naar dat van een ‘levensgevaarlijk bedrijf’. Eerder sprak voormalig 

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer van ‘de parel’ van de Nederlandse industrie. 

Ook oud-minister Wiebes zei zich te willen inspannen voor de staalfabriek. De 

veranderde houding komt volgens de krant door het groeiende bewustzijn over de 
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hoge uitstoot van Tata Steel. De voornaamste reden is volgens het NRC de hinder 

die de fabriek vormt voor de omgeving. Rapporten over de schade op de 

omgeving hebben geleid tot hernieuwde actiedrang bij omwonenden die zich 

mengen in het debat. (NRC, 9 juli 2021) 



Van: ) - DGMI
Aan: @noord-holland.nl; 
Onderwerp: RE: Voorbereiding overleg minister Blok, as van Weyenberg, Olthof en Tata Steel 15 september
Datum: vrijdag 10 september 2021 11:16:59
Bijlagen: image001.jpg

 en andere collega's,

Wij vinden het een goede agenda. Nog twee zaken die we in het gesprek ook aan de orde
zouden willen laten komen:

-medewerking van Tata Steel voor het aanleveren van informatie over emissies onder
verschillende tijdspanne verschillende technieken voor de werkzekerheid naar de effecten
op leefomgeving en milieu.

-kooksfabriek 2: hier focust veel aandacht op van omwonenden en media. Doet Tata Steel
hier al het mogelijke? De installatie is oud, maar hoe is die bijgehouden, onderhoud en,
gerenoveerd en hoe gaat dat gebeuren in bv het geval van het BF-CCUS-scenario, waarin
deze fabriek nog open blijft tot 2035? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: 9 sep. 2021 14:57
Aan: " @minienw.nl>; "

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minienw.nl>

Onderwerp: Voorbereiding overleg minister Blok, as van Weyenberg, Olthof en Tata
Steel 15 september

Beste ,

Woensdag 15 september is het overleg tussen minister Blok, stas van Weyenberg, Olthof en
Hans v.d. Berg. Maandag 13 september ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) en dinsdag 14
september spreken in ieder geval Jeroen en Steven elkaar. Het lijkt me goed dat wij voor het

ambtelijk vooroverleg (stuurgroep) van 13 september een voorstel doen. Dan is er de 13de iets te
bespreken. Hieronder mijn aanzet, met kort doel en toelichting.

Hebben jullie aanvullingen of een hele andere insteek?

1. Voorstel en kennismaking
2. Terugblik op commissiedebat 9 september
3. Roadmap+ en maatregelen die Tata Steel neemt om uitstoot en gevolgen omgeving te

beperken: Als gezamenlijke overheden kunnen we Tata Steel aanspreken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk maatregelen te nemen
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(volgens mij is dat voor stas van Weyenberg ook een doel van het gesprek).
4.      Tussenrapportage Roland Berger: Beide routes naar een duurzaam Tata Steel zijn

“technisch haalbaar”. Het rapport is nog niet af, verschillende onderdelen worden nog
onderzocht. De overheden kunnen aan Tata Steel de vraag stellen op welke variant zij
willen koersen op basis van de tussenrapportage (daar komt geen variant 1 of variant 2
als antwoord uit. Dit is vooral een kans voor Tata Steel om aan te geven wat er volgens
hen nodig is om de DRI/EAF route mogelijk te maken. In termen van infrastructuur en
financiën. EZK kan daar weer op reageren).

5.      Bewoners en de omgeving: De sfeer en discussie in en met de Omgeving van Tata Steel
is verhard en gepolariseerd en het vertrouwen in de overheden en Tata Steel staan
onder druk. De grote media aandacht, de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen
metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn hier de duidelijkste uitingen van.
Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en andere belangenorganisaties
een vorm vinden om constructief in dialoog te gaan met elkaar. In het programma Tata
Steel 2020 – 2050 is hiervoor het “Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige
uitwerking en concretisering nodig. Het is lastig om vooraf precies te definiëren waar zo
een overleg precies over moet gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn. Sterker
nog: Deelnemers, doelen en randvoorwaarden kunnen in het begin van een dergelijk
overleg een onderhandeling en discussie op zich zijn. Er gaat tijd overheen voordat een
dergelijk overleg functioneert en een vastere vorm krijgt. In overleg 15 september kan
worden uitgesproken dat er in principe bereidheid is om mee te doen aan een dergelijk
overleg. Dit is vaker aan de orde geweest, maar nog niet met de Rijksoverheid. We
kunnen denk ik beginnen met een onderwerp dat (enigszins) concreet te maken is,
namelijk de monitoring van emissies door Tata Steel en de effecten van de Roadmap+.
Net ook aan de orde in het commissiedebat. Hoe doe je dat op een goede manier en wie
moet dat doen? Wat is er al op dit vlak en waar zitten dan de ervaren gebreken? In het
overleg van 15 september kan worden besproken of hier draagvlak voor is vanuit
overheden en Tata Steel.

 
Ter toelichting vanuit mijn kant waarom ik aan dit onderwerp denk om mee te beginnen (vooral

voor jullie, hoeft niet mee voor de13de of 15de):
 

o   Het is door bewonersorganisaties naar voren gebracht in discussie en standpunt
om “zelf metingen te doen”.

o   Beleid voor een gezondere leefomgeving in relatie tot Tata Steel komt uiteindelijk
neer op het beperken van emissies van Tata Steel, die moeten minder. Om het
succes van je beleid te monitoren is het goed om hier zicht op te hebben.

o   Wat, hoe en door wie er precies wordt gemeten is een onderwerp waar je met
elkaar (bewoners, overheden en Tata Steel) over kunt discussiëren. Het hangt er
maar net vanaf wat je precies wilt weten en met welk doel. En je moet het
afbakenen, “alles” gaan meten is niet doelmatig. Er zijn ook technische grenzen.

o   Bewoners en overheden kunnen niet zo maar bij Tata Steel alles gaan na meten.
Als toezichthouder heb je daar een goede reden voor nodig, dat een bedrijf zelf
meet en rapportages en gegevens aanlevert is hoe het (nu eenmaal) wettelijk in
elkaar zit. Die rapportages worden wel gecontroleerd en steekproefsgewijs is er
controle op de manier van meten. Tata Steel moet hier dus in hoge mate aan
mee willen werken en ook zelf aan de slag: Het zijn hun emissies en fabrieken en
je moet die taak ook niet over willen nemen. Echter: Mijn  verwachting is dat



Tata Steel wel bereid is om hier binnen bepaalde kaders aan mee te werken.
Tata Steel heeft er immers belang bij om objectief en onafhankelijk aan te
kunnen tonen dat het echt beter wordt en dat de Roadmap+ effectief is. Wanner
het dan “objectief en onafhankelijk” is wel de vraag. Hangt ook af van aan wie je
het vraagt.

o Ook in de RIVM notitie “Enkele aandachtspunten ten behoeve van onderzoek naar
gevolgen voor gezondheid van verduurzamingsmaatregelen Tata Steel” van 3
september (dit gaat over de “parallelle” studie van effecten gezondheid van de
twee varianten die Roland Berger onderzoekt) wordt geadviseerd een
monitoringsprogramma op te zetten in termen van emissies (en depositie). Ik ga
er vanuit dat I&W hier op enige wijze invulling aan wil geven.

NB: Mocht overleg met bewoners om wat voor reden ook niet lukken dan is het volgens mij nog
steeds een zinvolle exercitie.

Hoor graag vandaag of morgen, stuurgroep is maandagochtend al vroeg (08:30).

Groet,

T  (  / 06- 
Houtplein 33  2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

cid:image001.jpg@01D1B772.3AB91D60

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 13 september 2021 18:48
Aan:  

Onderwerp: Agenda overleg Tata Steel 15 september 09:15 - 10:15
Bijlagen: Agenda overleg Tata Steel 13 september 2021.docx; Overzichtskaart Roadmap Plus.pdf; Roland 

Berger - overzicht beide opties.pdf

Hallo allemaal, 

Hierbij n.a.v. de bespreking vanochtend de aangepaste agenda en bijbehorende bijlagen voor het Tata Steel overleg 
15 september.  

Jullie moeten het zelf doorsturen naar de minister, staatssecretaris en  . Ik zal het naar Jeroen Olthof 
en ook naar Tata Steel sturen. 

Met vriendelijke groet, 

  

  

T  (023)  
Houtplein 33  2012 DE Haarlem  

www.noord‐holland.nl 
@noord‐holland.nl 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord‐
Holland.  

376
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2.e

10.2.e



Uw contactpersoon 

BEL/OMB 

Telefoonnummer +3  

@noord-holland.nl 

1|2 

Naam overleg  Overleg Tata Steel 

Locatie Provinciehuis Dreef 3, commissiekamer 1 

Datum 15 september 2021 

Tijdstip  begin: 09:15     eind: 10:15 

Aanwezig: Minister Blok (EZK),  (directeur Topsectoren en 

Industriebeleid EZK), staatssecretaris van Weyenberg (I&W),  (DG 

Milieu en Internationaal I&W), Jeroen Olthof (gedeputeerde milieu provincie 

Noord-Holland),  (sectormanager Omgevingsbeleid provincie 

Noord-Holland), Hans v.d. Berg (directievoorzitter Tata Steel Nederland),  

(directeur HSSE Tata Steel).  

Agenda 

1. Kennismaking

2. RIVM Rapport stofdepositie IJmond & Roadmap+

maatregelen Tata Steel

Bijgevoegd: Overzichtskaart Roadmap +

Toelichting: Het RIVM rapport naar stofdepositie in de IJmond 

van 2 september is de directe aanleiding voor dit overleg. Tata 

Steel heeft met de Roadmap+ verschillende maatregelen 

aangekondigd. Bespreekpunten bij dit agendapunt: 

• Tata Steel kan de Roadmap+ toelichten. Doel is daarna

om te bespreken of de Roadmap+ voldoende is c.q. of er

mogelijkheden zijn voor extra maatregelen en/of voor

versnelling van de uitvoering. Deze vraag is in het

bijzonder aan de orde voor de veel besproken

Kooksfabriek 2.

• Het RIVM heeft recent in opdracht van I&W geadviseerd

over de uitvoering van een studie naar de effecten op de

gezondheid/omgeving van de varianten die door Roland

Berger worden onderzocht. Het RIVM adviseert o.a. om

een monitoringssysteem op te zetten om de emissies

van Tata Steel beter door de tijd heen te volgen. Op die

manier kunnen de effecten van maatregelen (uit de

Roadmap+ en later als gevolg van een gekozen

verduurzamingsroute) beter inzichtelijk worden

gemaakt. De vormgeving hiervan vergt uitwerking, de

vraag is nu of er in principe bereidheid is om mee te

werken aan een dergelijke vorm van monitoring.
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2 | 2 

3. Tussenrapportage Roland Berger (opties CSS en

versneld naar DRI/EAF)

Bijgevoegd: Overzicht beide opties tussenrapport Roland Berger

Toelichting: De tussenrapportage van Roland Berger is recent

opgeleverd. Beide routes naar een duurzaam Tata Steel zijn

“technisch haalbaar” maar het rapport is nog niet af.

Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe men tegen de

tussenrapportage aankijkt en wat er voor beide varianten over

en weer nodig is om die mogelijk te maken.

4. Bewoners, omgeving & dialoog

Toelichting: De sfeer en discussie in en met de omgeving van

Tata Steel is verhard en gepolariseerd en het vertrouwen in de

overheden en Tata Steel staat onder druk. De grote media

aandacht, de aangifte bij het OM en het initiatief voor “eigen

metingen” van verschillende bewonersorganisaties zijn hier de

duidelijkste uitingen van.

Het is van belang dat overheden, Tata Steel, bewoners en

andere belangenorganisaties een vorm vinden om constructief

in dialoog te gaan met elkaar. In het programma Tata Steel

2020 – 2050 van provincie en gemeenten is hiervoor het

“Omgevingsoverleg” bedacht. Dit heeft nog de nodige

uitwerking en concretisering nodig. Het is lastig om vooraf

precies te definiëren waar zo een overleg precies over moet

gaan en wat doelen en randvoorwaarden zijn.

Bij dit agendapunt kan worden besproken hoe men tegen een

dergelijke dialoogvorm aankijkt en of er in beginsel bereidheid

is om daar aan deel te nemen.



Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving

2023 2024/2025202220212019/2020

GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek
Lees meer over de Roadmap Plus 

en de inhoud van de maatregelen:

Verwachte resultaten
2023

Verwachte resultaten
2025

85%
afname van geurbelasting voor 

de directe woonomgevingen

65%
minder stofdepositie

Maximale 
reductie 
van geluid binnen veiligheidsmarges 

35%
reductie fijn stof

30%
reductie in uitstoot van 

stikstof (NOx) 

55%
reductie in uitstoot van 

zware metalen 

Stof

Biodiversiteit & overig

Slakverwerking: haalbaarheidsstudie nieuwe verwerkingsmethode converterslak

Haalbaarheidsstudie verlaging NOx in hoogoven- en kooksgas

Nieuwe vegetatie noord terrein

Verminderen lichtverstrooiing

Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie

Hoogovens: tijdig dichtmaken aftapgaten

Hoogovens: nieuw type afzuigkappen

2
3
4
5 Grondstoffenlogistiek: stofschermen

Grondstoffenlogistiek: operationele maatregelen

6
7

Staalfabriek: extra afzuiginstallatie8
Pelletfabriek: DeNOx- en ontstoffingsinstallatie9

1
2
3
4

Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen

Koeltijden ROZA-slak verlengen om verspreiding grafiethoudend stof te beperken

Verspreiding converterslakstof fors verminderd door operationele aanpassingen

Stofverwaaiing slakverwerkingsterrein verminderd door asfalteren terreindelen

Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

Minder emissiepunten Sinterfabriek

Kooksfabriek 1: getrapt koelen10

Geluid
Staalfabriek: nieuwe geluidsdempers primaire afzuiginstallatie

Schrootpark: operationele aanpassingen

Grondstoffenlogistiek: nieuwe alarmen transportbanden

Noord terrein: verminderen geluiden door treinen

Staalfabriek: verminderen geluiden plakkenopslag

1
2
3
4
5

Verminderen geluiden schrootactiviteiten

Noodsignalen locomotieven verminderd

Piekgeluiden door rangeren wagons verminderd

1

Geur
Kooksfabriek 2: mechanische afdichting

Kooksfabriek 2: individuele ovendrukregeling

Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

Kooksfabriek 2: revisie kookskamers

Staalfabriek: operationele aanpassingen droogstandinstallatie

1
2
3
4
5

Onderzoek geur Kooksfabrieken

Inpandige verwerking ROZA-slak

Staalfabriek: nieuw type droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: operationele aanpassingen Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

6
7
8

Uitbreiding E-neuzennetwerk9

Voorkomen verspreiding grafiethoudend stof tijdens verwerking ROZA-slak

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ Dit zijn versnelde of nieuwe maatregelen uit het Roadmap Plus pakket
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15 MEMO

Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden Tussentijdse parlementaire memo

Figuur 7. Tussentijdse high-level evaluatie (samenvatting)

Figuur 8. Vereiste randvoorwaarden - samenvatting



• Vanwege deze onduidelijkheden is het niet de verwachting dat 

Tata op korte termijn (dit jaar en volgend jaar subsidie nodig 

hebt). t is ook afhankelijk van de duur van de het korttijdige 

aardgasgebruik. Als dat 7 jaar duurt sluit dat niet aan bij de 

subsidielooptijd voor CCU/CCS die 15 jaar. Dat maakt SDE++ 

aanvraag dan minder waarschijnlijk. 

• In het Klimaatakkoord is eerder afgesproken dat alle CCS 

subsidie via de SDE++ moet lopen. 

Met opmaak: Standaard,  Geen opsommingstekens of
nummering

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Verdana, 13 pt
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Van: Langezaal, L. (Lisa)
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 13:18
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Stemmingsuitslagen moties
Bijlagen: Aangenomen moties TSN debat EZK acties TOP-Elektriciteit.docx

Ha allemaal, 

Hieronder overzicht (mail ) van de aangenomen moties gisteren tijdens debat TSN.   
In de bijlage overzicht van de EZK moties, met context van uitgesproken tekst bewindspersonen.  
Volgende week maar even nadenken en doorspreken hoe precieze invulling aan deze moties te geven. 

Kort overzicht moties/toezeggingen: 
MEZK: 

- onderzoek steunacties waterstof route (2 moties)
STAS KE: 

- SDE++ rekening houden met volksgezondheid (via bestaande milieuvergunningen)
- inzichtelijk maken van randvoorwaarden waterstofroute (infrastructuur, regelgeving en vergunningen) ism

IenW
STAS IenW: 

- Onderzoek naar strengere normen
- Roadmap+ zoveel mogelijk juridisch afrekenbare doelen vaststellen i.s.m. provincie
- Plan van aanpak opstellen t.a.v. aanpakken onacceptabele gezondheidsrisico’s in regio i.s.m. provincie
- weeg cumulatie emissie ZZS mee bij vergunningverlening
- Zet een monitoringsprogramma RIVM/provincie op

Volgende week is ook weer ambtelijke werkgroep TSN, daar kunnen we dit overzicht aan moties en invulling ook 
agenderen. 

Fijn weekend en tot maandag! 

Groet, 

 

Van:  @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 11:11 
Aan:  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Stemmingsuitslagen moties: graag reactie BWP, directie en einddatum 

Hi , 

Hierbij de reactie op de moties, verantwoordelijke directie en deadline. 
, ik twijfelde alleen over deadline voor motie van vd Lee, omdat mij dit eerder doorlopend lijkt. Ik heb 

‘m daarom op 1 jan 2023 gezet. Ok voor jou of vind jij een andere deadline handiger? 
, ter info ook voor jou. 

Groet, 
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2

Adviseur van minister EZK 
Bureau Bestuursraad 

 
 

 
Delen 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Erkens c.s. over het voorkomen van weglek van investeringen naar aandeelhouders 

Besluit: Aangenomen 

32813‐821 
Indiener Silvio Erkens 
Kamerlid VVD 
+ 7 anderen 
 
Oordeel Kamer 
Deadline 1-12-2021 
Directie TOP 
 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van de leden Leijten en Van Raan over geen nieuwe subsidierelaties zonder harde afspraken over 
gezondheidswinst 

Besluit: Aangenomen 

32813‐824 
Indiener Renske Leijten 
Kamerlid SP 
+ 1 andere 
 
Geen actie nodig, want ‘spreekt uit’-motie. 
 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Thijssen c.s. over de Roadmap Plus zo veel mogelijk omzetten in juridisch afrekenbare doelen 

Besluit: Aangenomen 

32813‐826 
Indiener Joris Thijssen 
Kamerlid PvdA 
+ 4 anderen 
 
Ligt bij IenW 
 
 
 

10.2e
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Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Thijssen c.s. over een plan van aanpak om onacceptabele gezondheidsrisico’s te voorkomen 

Besluit: Aangenomen 

32813‐827 
Indiener Joris Thijssen 
Kamerlid PvdA 
+ 3 anderen 
Ligt bij IenW 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Van der Lee c.s. over maximaal de ruimte benutten om strengere normen in te voeren 

Besluit: Aangenomen 

32813‐828 
Indiener Tom van der Lee 
Kamerlid GL 
+ 2 anderen 
 
Ligt bij IenW 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over geen subsidiebeschikkingen afgeven die kunnen leiden tot 
bestendiging van schade aan de volksgezondheid 

Besluit: Aangenomen 

32813‐829 
Indiener Tom van der Lee 
Kamerlid GL 
+ 1 andere 
 
Oordeel Kamer (met interpretatie) 
Geen deadline, dus zet ‘m maar op 1-1-2023 
Directie Electriciteit 
 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Boucke c.s. over juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren 

Besluit: Aangenomen 

32813‐830 
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Indiener Raoul Boucke 
Kamerlid D66 
+ 5 anderen 
 
Oordeel Kamer 
1-12-2021 
Directie Elektriciteit ism IW 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Van Haga over het subsidiebedrag beschikbaar stellen voor vernieuwing en verduurzaming van de 
ovens 

Besluit: Aangenomen 

32813‐831 
Indiener Wybren van Haga 
Kamerlid Groep Van Haga 
 
Oordeel Kamer met interpretatie 
Deadline 1-12-2021 
Directie TOP 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Grinwis c.s. over cumulatie bij emissie van zeer zorgwekkende stoffen voortaan meewegen bij de 
vergunningverlening 

Besluit: Aangenomen 

32813‐833 
Indiener Pieter Grinwis 
Kamerlid CU 
+ 4 anderen 
 
 
Ligt bij IenW 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van het lid Grinwis c.s. over overleggen over het vormgeven van een monitoringsprogramma 

Besluit: Aangenomen 

32813‐834 
Indiener Pieter Grinwis 
Kamerlid CU 
+ 4 anderen 
 
Ligt bij IenW 
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Motie 
16 september 2021 

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over het monitoren van de uitstoot van de Kooks 2‐fabriek 

Besluit: Aangehouden 

32813‐838 
Indiener Lammert van Raan 
Kamerlid PvdD 
+ 1 andere 
 
Ligt bij IW 
 
 
Motie 
16 september 2021 

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over middels een depositieonderzoek laten vaststellen dat de 
gezondheidskundige grenswaarden niet meer worden overschreden 

Besluit: Aangehouden 

32813‐840 
Indiener Lammert van Raan 
Kamerlid PvdD 
+ 1 andere 
 
Ligt bij IenW 
 
 
 



Verslag 09-09-2021 Mondelinge toezegging MEZK onderzoek ondersteuning DRI 

Minister Blok: 
Dat zat eigenlijk in het deel verduurzaming, maar ik wil de vraag nu ook al beantwoorden. Er 
liggen in het onderzoek van Roland Berger twee routes voor: het bestaande productieproces met 
CCS en de waterstofroute met in ieder geval tijdelijk CCS, omdat er op afzienbare termijn in 
Nederland onvoldoende groene elektriciteit is — dat is stap één — en vervolgens onvoldoende 
productiecapaciteit voor waterstof is — dat is stap twee — om Tata IJmuiden te kunnen voorzien. 
Collega Yeşilgöz zal daar vast verder op ingaan. In beide plannen van Roland Berger zit dus, om 
het zo maar te zeggen, CCS, alleen is de een tijdelijk en de ander langdurig. De tweede route, de 
waterstofroute, kan nu niet via de SDE gefinancierd worden. Daar is in het verleden overigens wel 
naar gekeken. Op grond van de kennis op dat moment — het is een vrij nieuwe techniek — was 
toen de afweging dat er nog geen ruimte voor was. Ik vind het daarom heel logisch dat we dat nu 
parallel aan het lopende onderzoek zorgvuldig onderzoeken. Dat moet dan overigens zowel 
nationaal als internationaal, omdat de vraag die hier bij Tata voorligt natuurlijk niet anders is dan 
bij andere hoogovens in Europa en je bij iedere oplossing die je kiest, moet werken binnen de 
Europese staatssteunregels. Dan is het dus logisch om ook meteen het Europese traject mee te 
nemen. Dat zullen we graag doen. 

De voorzitter: 
Kort aanvullend, de heer Erkens. 

De heer Erkens (VVD): 
Heel kort dan. Ik proef een toezegging, eerlijk gezegd. Ik wil die expliciet maken. Op welke tijdslijn 
zou een eerste informatievoorziening richting de Kamer realistisch zijn, verwacht u? 

Minister Blok: 
Dan wil ik even ruggespraak houden met mijn ambtenaren, die uiteindelijk de dingen moeten 
uitvoeren die ik beloof. Daar kom ik zo op terug. Ze gaan mij zo een briefje toestoppen. 
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Aangenomen moties 16-09 

Motie Steunopties duurzaam staal aangenomen (actie voor 01-12-2021) 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging; 

Overwegende dat een versnelde overstap naar waterstof bij Tata Steel IJmuiden, langs de lijn van 
groene industriepolitiek, goed is voor zowel de leefomgeving, het klimaat als de Nederlandse 
economie; 

Overwegende dat Tata Steel IJmuiden heeft aangegeven om versneld over te stappen op 
waterstof; 

Verzoekt de regering om per direct te beginnen met het uitwerken van steunopties, in 
samenspraak met Brussel en Tata Steel, voor een versnelde overstap op waterstof bij Tata Steel; 

Verzoekt de regering om in dit onderzoek rekening te houden met het vooromen van weglek van 
investeringen van investeringen naar de (buitenlandse) aandeelhouders; 

Roept de regeling op om in het onderzoek alle mogelijke opties te verkennen om het nationale 
belang na te streven: van het juridisch vastleggen van afspraken tot het nemen van een 
overheidsbelang; en om hierover de Kamer uiterlijk eind 2021 te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Erkens 

Boucke 

Mulder 

Van der Lee 

Thijssen 

Leijten 

Grinwis 

Dassen 

Context, reactie MEZK: 

Tegen die achtergrond zullen de staatssecretaris en ikzelf de ingediende moties van een advies 
voorzien. Ik begin met de motie op stuk nr. 821 van de heer Erkens en een groot aantal andere 
ondertekenaars. Die verzoekt om te beginnen met het uitwerken van steunopties, in samenwerking 
met het bedrijf en Brussel, voor de overgang naar waterstof. Deze motie laat ik graag aan het 
oordeel van de Kamer. Ik wijs wel op de zinsnede over een overheidsbelang. We zullen daar in dat 
onderzoek ook op ingaan, maar daarbij zal ik, net als in het debat, de geschiedenis van 
overheidsbelangen in de staalindustrie niet onvermeld laten. Dat is nogal een tranendal. 



Motie – Subsidie niet alleen voor CO2 afvangen aangenomen (actie TOP voor 01-12-
2021) 

De Kamer 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er nu alleen een subsidieregeling is voor Co2 afvang en opslag; 

overwegende dat Tata Steel heeft besloten te zullen overstappen op groene waterstof en daarmee 
te kiezen voor een vernieuwing van de installaties; 

verzoekt de regering het betreffende subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor de route waarbij 
de ovens diect vernieuwd en verduurzaamd worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

van Haga 

Context, reactie STAS-KE 

Het gaat over de motie op stuk nr. 831 om het betreffende subsidiebedrag beschikbaar te stellen. 
Als ik deze motie zo mag interpreteren dat deze optie wordt meegenomen in het toegezegde 
onderzoek naar subsidie voor de DRI-route, dan kan ik haar oordeel Kamer geven. Als ik het niet in 
die context kan afwegen, dan is ze ontraden. 



Motie – aangenomen (actie elektriciteit voor 01-01-2023) 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende, dat het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen van industriële installaties 
zowel winst als verlies voor de volksgezondheid kan opleveren; 

constaterende, dat nu Tata Steel besloten heeft niet voor een CCS oplossing te gaan het door het 
RIVM geschetste risico op een verdere verslechtering van de volksgezondheid gelukkig vermeden 
wordt; 

overwegende, dat een dergelijk effect wel zou kunnen optreden bij andere projecten die 
meedingen naar een SDE++ subsidie; 

verzoekt de regering, goed in de SDE++ regeling te borgen dat er geen subsidiebeschikkingen 
worden afgegeven, die kunnen leiden tot een bestendiging of zelfs verslechtering van ernstige 
schade aan de volksgezondheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Lee 

Thijssen 

Interpretatie STAS-KE 

Dank u wel. Gezien de tijd begin ik meteen met de appreciatie. Ik begin met de motie op stuk nr. 
829 van de heer Van der Lee en de heer Thijssen. Die vraagt om goed in de SDE++-regeling te 
borgen dat er geen subsidiebeschikkingen worden afgegeven die kunnen leiden tot een 
bestendiging of zelfs verslechtering van ernstige schade aan de volksgezondheid. Uiteraard ben ik 
het met de indieners eens dat er geen subsidie moet worden uitgekeerd aan installaties die niet 
voldoen aan de geldende milieueisen. Voor het realiseren van het project, en daarmee ook het 
daadwerkelijk uitkeren van subsidiegelden, is het verkrijgen van een vergunning in de regel 
vereist. 

Misschien is het goed om even toe te lichten hoe dat in de SDE++ specifiek werkt, want daar gaat 
de motie over. Bij de aanvraag voor een SDE++-subsidie moet ook de aanvraag voor een 
milieuvergunning zijn gedaan. Voordat de subsidie wordt betaald, moet een onherroepelijke 
milieuvergunning zijn afgegeven. Kortom, op het moment dat er geen onherroepelijke 
milieuvergunning komt, wordt de betreffende SDE-beschikking ingetrokken. Dat is hoe dat nu is 
geregeld. Als ik de motie zo mag lezen dat er geen subsidie wordt betaald aan installaties die de 
vergunning niet onherroepelijk hebben gekregen, dan kan ik de motie oordeel Kamer geven. 

Voorzitter: Ik kijk even naar de indiener. Van de motie op stuk nr. 829 is dat mijnheer Van der 
Lee. Ik zie hem knikken, dus de staatssecretaris mag de motie zo interpreteren en dan heeft die 
oordeel Kamer. Gaat u verder. 



Motie schone en gezonde toekomst staal in de IJmond (actie elektriciteit ism IenW 01-
12-2021)

De kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat recent RIVM onderzoek concludeert dat de uitstoot van de staalproductie in 
IJmuiden tot negatieve gezondheidseffecten leidt; 

Overwegende dat de staalindustrie in IJmuiden van grote toegevoegde waarde is voor de 
Nederlandse werkgelegenheid en economie; 

Verzoekt de regering te borgen dat in lopende en toekomstige onderzoeken naar een duurzame 
staalproductie de gezondheidseffecten integraal wordt meegewogen. 

Verzoekt de regeling te onderzoeken welke juridische instrumenten de lokale, regionale en 
landelijke overheid hebben om op korte termijn de leefomgevingskwaliteit te verbeteren, 

Verzoekt de regering inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden zoals regelgeving, infrastructuur 
en vergunningen nodig zijn voor de omslag naar waterstof en de Kamer daarover te rapporteren 
voor het einde van het jaar, 

Gaat over tot de orde van de dag. 

Boucke 

Erkens 

Mulder 

Thijssen 

Grinwis 

Van der Lee 

Interpretatie STAS-KE: 

Dan ben ik bij de motie op stuk nr. 830. Die is van de heren Boucke en Erkens, mevrouw Mulder, 
de heer Thijssen en de heer Grinwis. In de motie wordt gevraagd om inzichtelijk te maken welke 
randvoorwaarden, zoals regelgeving, infrastructuur en andere zaken, nodig zijn voor de omslag 
naar waterstof en de Kamer daarover te informeren. Die kan ik oordeel Kamer geven. Dat doe ik 
mede namens de staatssecretaris van IenW, want dit is een gezamenlijke opdracht. Deze is dus 
oordeel Kamer. 



CONCEPT 

Pers/Nieuwsbericht Athos 
Maandag 20 september 2021 

Athos-project stopt in huidige vorm na besluit Tata Steel
In de afgelopen jaren heeft het project Athos zich, in nauwe samenwerking met haar projectpartners 
EBN, Gasunie, Tata Steel en Port of Amsterdam, gericht op de ontwikkeling van een grootschalig CO2 -
transport, -hergebruik en -opslagproject in  het Noordzeekanaalgebied. Het ingeschatte beschikbare 
CO2-volume van Tata Steel was het fundament voor de conceptuele en technische uitgangspunten van 
het project. Het besluit van Tata Steel om versneld over te gaan op de DRI-technologie betekent daarom 
dat het project Athos in haar huidige vorm niet kan voortbestaan. 

Gevolgen overstap naar DRI-technologie 

Op 15 september 2021 heeft Tata Steel haar besluit bekend gemaakt om versneld de staalproductie te 
willen vergroenen via de DRI-technologie (‘de waterstofroute’). Dat besluit maakt dat aanzienlijk minder 
CO2 ter zal beschikking komen voor transport en offshore opslag. Deze keuze raakt daarmee ook direct 
het project Athos en de uitgangspunten waarop het project is gebaseerd. De Athos-partners zijn daarom 
tot het gezamenlijke besluit gekomen om het project Athos in haar huidige vorm te beëindigen. 

Nieuwe koers 

De Athos-partners zullen in de komende maanden met elkaar in gesprek blijven over de mogelijkheden 
om Tata Steel zo goed mogelijk te faciliteren in haar nieuwe koers, om zo bij te dragen aan de regionale 
CO2 -reductieopgaven in het Noordzeekanaalgebied en de uitvoering van het Klimaatakkoord. 

Noot voor de redactie 

Meer informatie over project Athos via: Joep Sweyen / 06-52364585 / joep.sweyen@ebn.nl  

mailto:joep.sweyen@ebn.nl


Van:
Aan:
Onderwerp: Persbericht Athos per 14.00 uur
Datum: maandag 20 september 2021 13:51:39
Bijlagen: Nieuwsbericht Beindiging Athos 20sept21-Final.docx

Hallo ,

Geen dag zonder Tata Steel (gerelateerd) nieuws!
Bij deze het persbericht, dat Athos om 14.00 uur gaat uitsturen.

Het Athos project gaat in de huidige vorm stoppen, vanwege de aankondiging van Tata Steel van
vorige week.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Manager Public Affairs

T:  +31 (0) 251 
M: +31 (0)6 

**********************************************************************

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the
intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any
responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of
companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities

**********************************************************************

Sensitivity: general
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CONCEPT

Pers/Nieuwsbericht Athos
Maandag 20 september 2021

Athos-project stopt in huidige vorm na besluit Tata Steel

In de afgelopen jaren heeft het project Athos zich, in nauwe samenwerking met haar projectpartners EBN, Gasunie, Tata Steel en Port of Amsterdam, gericht op de ontwikkeling van een grootschalig CO2 -transport, -hergebruik en -opslagproject in  het Noordzeekanaalgebied. Het ingeschatte beschikbare CO2-volume van Tata Steel was het fundament voor de conceptuele en technische uitgangspunten van het project. Het besluit van Tata Steel om versneld over te gaan op de DRI-technologie betekent daarom dat het project Athos in haar huidige vorm niet kan voortbestaan.

Gevolgen overstap naar DRI-technologie

Op 15 september 2021 heeft Tata Steel haar besluit bekend gemaakt om versneld de staalproductie te willen vergroenen via de DRI-technologie (‘de waterstofroute’). Dat besluit maakt dat aanzienlijk minder CO2 ter zal beschikking komen voor transport en offshore opslag. Deze keuze raakt daarmee ook direct het project Athos en de uitgangspunten waarop het project is gebaseerd. De Athos-partners zijn daarom tot het gezamenlijke besluit gekomen om het project Athos in haar huidige vorm te beëindigen.

Nieuwe koers

De Athos-partners zullen in de komende maanden met elkaar in gesprek blijven over de mogelijkheden om Tata Steel zo goed mogelijk te faciliteren in haar nieuwe koers, om zo bij te dragen aan de regionale CO2 -reductieopgaven in het Noordzeekanaalgebied en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Noot voor de redactie

Meer informatie over project Athos via: Joep Sweyen / 06-52364585 / joep.sweyen@ebn.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 29 september 2021 16:45
Aan:
Onderwerp: FW: analyse archelor-TSN
Bijlagen: Analyse ArcelorMittal  artikel - link TSN.docx

Ha, 

Dank voor analyse. Twee hoofdlijnen waaruit verschil met NL situatie tav Tata blijkt:  

 De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture Finocas. Die werd
jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide partijen stoppen er elk 350 miljoen
euro in via een kapitaal verhoging. Het is een lening zegt Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). Dat
bedrag moet worden terugbetaald aan de joint venture. Beide partijen hebben 50% in Finocas.

 In de EoP worden geen financiële toezeggingen gedaan. Wel wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata
Steel en de Staat in gesprek blijven om te bekijken of het huidige instrumentarium passend is om de
verduurzaming van de industrie te ondersteunen. Ook wordt erkenning gegeven aan het feit dat Tata Steel bij
de Staat heeft aangegeven niet alle kosten voor CO2-reductie zelf te kunnen dragen.

Kortom, uiteraard moet goedkeuring uit Brussel nog komen, maar Belgie gaat hier pro-actief te werk. Wat kunnen 
wij hieraan ontlenen? 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 29 september 2021 16:12 
Aan:  @minezk.nl> 
CC:  @minezk.nl>;  @minezk.nl> 
Onderwerp: analyse archelor‐TSN 

Hi  

hierbij in de bijlage analyse ArcelorMittal in vergelijk met TSN. 
Dit even op basis van bestaande info. Lijkt me voor nu af doende. 
Ik zal morgen even bellen met ambassade in Belgie of zij meer info kunnen achterhalen voor ons komende week.  

, staat een extra vraag in tav. hoeveel dri TSN zal hebben? weet jij nog wat ze gezegd hadden? in ieder 
geval afhankelijk van Roland Berger rapport.  

Voor nu afdoende? nog andere acties nodig morgen? 

Groet, 
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Van: )
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:49
Aan: )
Onderwerp: RE: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen

Ha , 

Precies dit. Veel dank!  
Nog even voor mijn eigen achtergrond, komt dit uit een debat? Heeft MEZK (of de vorige MEZK) deze tekst al uitgesproken? 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:30 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen 

Ha  

Zoiets? 

 De Staat is al sinds afgelopen zomer in nauw overleg met TSN over de verduurzamingsstrategie. Daarbij liggen alle opties voor verduurzaming en alle manieren

waarop de staat daarbij kan helpen op tafel.

 Daarbij heeft de Staat twee belangrijke doelen. Ten eerste willen we zorgen voor baanbehoud in Nederland. En ten tweede willen we ervoor zorgen dat de nodige

verduurzamingsslag hier, in Nederland, gemaakt kan worden.

 Wat betekent dat duurzame staalbedrijf in Nederland dan?

o Duurzaam betekent dat de hinder voor de omliggende gemeenten moet worden teruggedrongen, tot een absoluut minimum. Tata Steel Nederland is zich

hiervan bewust.
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 Daarom heeft het recent een plan gelanceerd waarmee bijvoorbeeld milieuoverlast, geluidsoverlast en geuren voor de omgeving worden 

teruggedrongen. Tata Steel Nederland investeert hierin 300 miljoen euro. 

o Duurzaam betekent ook dat de CO2-uitstoot sterk moet worden teruggedrongen. Tata Steel Nederland heeft hiervoor plannen klaarliggen die een grote 

bijdrage kunnen leveren aan het behalen van het Klimaatakkoord.  

 Natuurlijk gaat het er dan minimaal om dat Tata Steel haar ‘fair share’ doet, maar het liefst willen we van zo’n grote speler natuurlijk nog iets meer. 

De Staat is hierover in gesprek met het bedrijf.  

 Daarbij kan de Staat helpen. Dat doen we onder andere door:  

o Helpen met toegang tot instrumenten, zoals de SDE++. 

o Helpen betrekken Europees geld bij de investering, en wanneer nodig ondersteunen van de gang naar Brussel.  

o Zorgen dat als er knelpunten ontstaan in bijvoorbeeld vergunningverlening die zo snel mogelijk worden weggenomen. Hierin moeten we optreden als één 

overheid: gemeenten, provincie en Rijk.  

 

Groet, 

 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:22 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen 
 
Dag heren, 
 
Dan de vraag aan jullie, lukt het om wat aan te leveren? 
 
Groet, 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 15:06 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
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CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen 
 
Hallo  
 
Ik verwijs je hiervoor graag naar . 
 
Groet, 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 14:22 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen 
Urgentie: Hoog 
 
Beste , 
 
De Hofbar gaat de Stas I&W vrijdag vragen stellen over Tata Steel.  
Vraag aan ons is of wij een spreeklijntje kunnen aanleveren over duurzame investeringen in Tata Steel en de gesprekken hierover plaatsvinden. 

Zouden jullie mij voor morgen 12:00 uur wat bullits aan kunnen leveren die StasI&W hierover uit kan spreken?  

Met vriendelijke groet, 
 

 
Woordvoerder 
…………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
T: 06  
www.rijksoverheid.nl/ezk 

 

 

Van: @minienw.nl> 
Datum: 17 februari 2021 om 10:00:53 CET 
Aan: " @minezk.nl>,  
Onderwerp: Verzoek hofbar tata steel Duurzame investeringen 
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Ha , zie verzoek Hofbar (great) hieronder. 
Schone lucht issues bereiden wij voor. Wel graag zoals besproken met Nynke graag een spreeklijntje wat stas kan zeggen over de duurzame investeringen in tata steel / 
gesprekken daarover met provincie NH en Rijk. 
Kunnen jullie dat einde dag /morgenochtend  
aanleveren?  
 
Grt! 

  
 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
 

Van: @minienw.nl> 
Datum: woensdag 17 feb. 2021 08:53 
Aan: @minienw.nl>, @minienw.nl> 
Kopie: @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek demissionair staatssecretaris Van Veldhoven - De Hofbar 
 
Ha  
, 
Voor luchtkwaliteit handig om Fev te vragen, ik zet haar in de cc, 
En als het gaat om de duurzame investeringen dan is EZK aan zet. We nemen wel deel in de werkgroep die gaat opstarten en gericht is op duurzaam Tata, maar dan vooral 
vanuit de lucht en VTH kant. 
 

  
 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
 

Van: @minienw.nl> 
Datum: woensdag 17 feb. 2021 7:09 AM 
Aan: @minienw.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek demissionair staatssecretaris Van Veldhoven - De Hofbar 
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Ha  goedemorgen, 
Zie hieronder het verzoek van de Hofbar voor de staatssecretaris en het artikel van NH met de insteek. Ze willen haar vrijdag bevragen en marge van MR. 
 
Ik hoop dat ik hiermee ook bij jou a h goede adres ben want gaat meer over de duurzame investeringen die nodig zijn en hoe gesprekken met het Rijk hierover lopen.  
Kunnen jullie helpen aan input wat de stas hierover zeggen?  
En wat adviseer je de stas te zeggen op waarom tata steel open moet blijven en wanneer bewoners kunnen verwachten dat de luchtkwaliteit rondom tata steel verbeterd?  
 
Lukt t jullie hier vandaag voor 15h op terug te komen? 
 
Grt  
 

Van:   
Datum: dinsdag 16 feb. 2021 21:43 
Aan: @minienw.nl> 
Onderwerp: Verzoek demissionair staatssecretaris Van Veldhoven - De Hofbar 
 
Goedenavond   
 
'De Hofbar' gaat volgende week over de milieuoverlast voor omwonenden door Tata Steel.  
 
In dit artikel lees ik dat Gedeputeerde  zegt dat het Rijk de knip moet trekken om de fabrieken van Tata Steel te helpen verduurzamen. Er wordt 
volgens dit artikel al met EZ en Ien W gesproken (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280915/gaat-belastingbetaler-tata-steel-helpen-om-te-
vergroenen-eerste-stappen-zijn-gezet).  
 
Graag zou  demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven vrijdag, bij de inloop van de ministerraad, enkele vragen willen stellen. Is zij 
hierbij aanwezig? Zo ja, heeft ze vijf minuten voor Rutger? 
 
Het zijn vragen zoals: 
 
- Gedeputeerde  zegt dat de belastingbetaler mee moet betalen aan het vergroenen van Tata Steel. Wat betekent dit op korte termijn voor de 
bewoners rondom Tata Steel (de luchtkwaliteit/ woongenot)?  
 
- Hoe verlopen de gesprekken tussen Rijk en provincie? 
 
- Snapt u de onrust onder de omwonenden van Tata Steel? 
 
- Wat kan het kabinet doen voor de bewoners (op korte en lange termijn)? 
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Van:
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 15:30
Aan:
Onderwerp: RE: meeting minister & TV Narendran

Dank dubbel S, link zojuist verstuurd… 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:15 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: meeting minister & TV Narendran 

Hallo Dames, 
Bij deze de lijst van de deelnemers aan het gesprek van 25/2 van MEZK met Narendran van Tata Steel 
Tata lijst  

- @tatasteel.com
- @tatasteeleurope.com
- @tatasteeleurope.com
- @tatasteeleurope.com
- @tatasteeleurope.com

Vanuit EZK:  

Gegroet, 
 

Van: @minezk.nl> Namens Directie Secretariaat TOP 
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:31 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: meeting minister & TV Narendran 

 

Graag overzicht met email adressen sturen naar  voor gesprek op 25/2 met MEZK. 
Zie in geel gearceerd. 
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- Wanneer kunnen de bewoners verwachten dat de luchtkwaliteit rond Tata Steel verbetert? 
 
- Tata Steel is niet het schoonste bedrijf van ons land, helpt de klimaatdoelen niet, de gezondheid niet... Waarom moet Tata Steel met alle macht open 
gehouden worden? Wat is het belang voor Nederland?  
 
Ik hoor graag of demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven vrijdag tijd voor ons heeft. 
 
Een fijne woensdag gewenst. 
 
Christo Ruijs 
redacteur 'De Hofbar' (NPO 2/ PowNed) 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Gr  
 
 

Van: @minezk.nl> Namens MinisterEZK 
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:29 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: meeting minister & TV Narendran 
 
 
 

Van: Namens MinisterEZK 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 17:03 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: meeting minister & TV Narendran 
 
Dag  
 
Dank voor de bevestiging van de datum 25/2. Hierbij definitief genoteerd van 10.30 - 11.30 uur (Nederlandse tijd). 
Graag ontvangen wij tijdig de deelnemerslijst (interne/externe in 1 overzicht) voor de webexuitnodigngen.  
 
Zoals eerder gecommuniceerd, vooroverleg staat genoteerd op donderdag 11/2 13.15 - 13.45 uur. 
 
Veel dank. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
070 379  
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 12:02 
Aan: MinisterEZK <ministerezk@minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: meeting minister & TV Narendran 
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Hi   
 
We krijgen net door uit IJmuiden dat Narendran op 25 februari kan om half 11 (hieronder staat ‘vanaf 10 uur’, heb even gebeld, dat betekent idd ook om half 11   ).  
 
Groet! 

 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 11:53 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: meeting minister & TV Narendran 
 
Hallo , 
Zie onderstaande mail van Ingrid. Op 25 februari vanaf 10.00 zou het gesprek van MEZK met Narendran gepland kunnen worden. 

  
 

Van: @tatasteeleurope.com>  
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 11:50 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @tatasteeleurope.com> 
Onderwerp: meeting minister & TV Narendran 
 
Hi , 
 
Ik begrijp dat jullie graag de beschikbaarheid van de heer Narendran op 24 of 25 februari wilden weten, voor het gesprek met de minister. 
Ik krijg door dat de heer Narendran op 25 februari vanaf 10 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar is. (het tijdsverschil met India is 4,5 uur) 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
 

 
Manager Public Affairs 
 
  
Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
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www.tatasteeleurope.com 
 
 
 
Follow us: 

 
. To know more about Tata Steel and TSL's Privacy Policy, please visit www.tatasteel.com.  

********************************************************************** 

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its 
subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone. 

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit https://www.tatasteeleurope.com/en/legal-
notice/entities 
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Van:
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 20:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen
Bijlagen: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen.docx

Dank , heb een paar kleine aanpassingen (zie tracks), verder prima.  
Ik kan alleen niet bij het stuk in Domus. Is SG inmiddels ook akkoord? Zo ja, dan kan ik nota naar MEZK sturen, zodat hij op de hoogte is. Dan neem ik ook meteen 
woordvoering en PA mee, zodat zij jullie woordvoeringslijn hebben.  

Dank! 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 17:35 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: DOMUS-21049324-v1-non_binding_offer_aan_Tata_Steel_Nederland_voor_het_overnemen_van_alle_aandelen 

Hallo , 
Ik stuur de nota alvast door die in Domus ligt. David is al akkoord. 
Zijn secretaresse moet het naar de SG sturen. 
Gr.   
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER INFORMATIE

Dep. VERTROUWELIJK 
Aan de Minister

nota non binding offer aan Tata Steel Nederland voor het 
overnemen van alle aandelen

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur

nezk.nl

Datum
19 februari 2021
Kenmerk
DGBI / 21049324

Kopie aan

Parafenroute
Bijlage(n)

SG
Lidewijde Ongering

Directeur TOP BBR

Aanleiding
Vrijdag 19 februari 2021, zijn SG EZK en de directeur Topsectoren en 
Industriebeleid door de leiding van Tata Steel geïnformeerd over een non binding 
offer (vrijblijvende bod) van Lian Amsterdam Beheer b.v. op Tata Steel Nederland. 
Het is mogelijk dat u hier vragen over krijgt en daarom is ook een redeneerlijn 
opgesteld.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.
Komende maandag heeft u een internoverleg over Tata ter voorbereiding van uw 
gesprek met de CEO van Tata Steel India op donderdag, en kan deze ontwikkeling 
verder besproken worden.

Kernpunten
• Dit non binding offer heeft betrekking op de overname van alle aandelen

van Tata Steel IJmuiden B.V. inclusief alle activa en ongeveer 800 hectare
grond in gebruik doorTSIJ.

• De initiatiefnemer is de heer Pieter van Duijn die al langere tijd bezig is
met een plan om een stad te bouwen op het terrein van Tata in IJmuiden.

• In 2018 heeft hij dit plan met de gemeente Velsen gedeeld. Gemeente
Velsen gaf aan kennis genomen te hebben van het plan maar geen
aanleiding te zien om daar verder wat mee te doen. Zij zagen voldoende
mogelijkheden voor een duurzame toekomst van Tata Steel IJmuiden.

• Inhoud van het plan:
o TSN zou worden uitgekocht;
o De noordkant van het terrein waar walserijen/fabrieken

eindproducten (staal voor auto's, verpakkingsstaal en staal voor
constructie) produceren zou in stand blijven,

o De zuidkant waar kolen en ijzererts aangevoerd en verwerkt
worden en waar ook de hoogovens staan om ruw ijzer en staal te
produceren zou sluiten. Op die plek wordt dan een stad gebouwd.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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• Het is onduidelijk op welke manier de heer van Duijn aan het geld voor 
deze overname komt. Eerder had hij aangegeven daar misschien een 
crowdfunding voor te willen starten.

• Nu dit non-binding offer uitgebracht is, moet Tata wel reageren. Zij zullen 
op korte termijn gesprekken voeren met een aantal stakeholders, zoals de 
gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland

• TSN en de aandeelhouder (TSL) hebben dezelfde mening en geloven in 
een eigen toekomst, de aangekondigde roadmap en het 
duurzaamheidsplan.

• Zij hebben wel zorgen over het in de publiciteit komen van dit bod, vooral 
in relatie tot de rechtszaak die door een aantal omwonenden tegen Tata 
voorbereid wordt.

Voorgestelde redeneerlijn n.a.v. non binding offer om alle aandelen Tata Steel 
IJmuiden b.v. over te nemen.

• Primair natuurlijk aan het bedrijf om het aanbod te bestuderen en te 
reageren. Daar kunnen wij op dit moment nog niets van vinden of over 
zeggen.

• Tata Steel IJmuiden heeft naar onze mening een goed toekomst 
perspectief.

• Onze samenwerking met Tata naar een duurzaam en competitief 
staalbedrijf in IJmuiden blijft daarom onveranderd verder gaan.

• We zijn al eens eerder geïnformeerd over de plannen van Lian Amsterdam 
Beheer b.v. van de heer van Duijn. Wij kunnen echter nu nog niet 
inschatten hoe realistisch de huidige plannen zijn.

• We volgen de ontwikkelingen verder en wachten ook eerst de reactie van 
Tata af.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

Kenmerk
DGBI / 21049324
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Van: @gmail.com>
Verzonden: zaterdag 27 februari 2021 15:43
Aan:
Onderwerp: Fwd: Proposed Solution Tata Steel IJmuiden
Bijlagen: Letter to Tata Steel Netherlands Holdings B.V. (26.02.2021).pdf

Fyi , wij houden de druk er op. 
Gr  

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @dentons.com> 
Datum: 26 februari 2021 om 18:36:15 CET 
Aan: @tatasteeleurope.com" @tatasteeleurope.com>, @tatasteeleurope.com" 

@tatasteeleurope.com>, "t @tatasteel.com" @tatasteel.com> 
Kopie: @gmail.com>, @marktlink.nl>, @dentons.com> 
Onderwerp: Proposed Solution Tata Steel IJmuiden 

Dear Sirs, 

We kindly refer to our letter attached. 

Yours sincerely, 

 

 
Partner, Co-Head of Europe Private Equity 

Visit the New Dynamic Hub, available to our clients and communities as part of the commitment that Dentons, the world’s largest law firm, is making 

385
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e 10.2e
10.2e 10.2e 10.2e

10.2e 10.2e 10.2e

10.2e

10.2e



2

across 75+ countries, to address accelerating change resulting from the pandemic. 
 
D +31 20    |   M +31 6  

@dentons.com 
Bio   |   Website 
Assistant:  
 
Dentons Europe LLP 
Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam 1082 MA, The Netherlands 

  
  

  

 

> For more information 
on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms 
 
Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This email may be confidential and protected 
by legal privilege. If you are not the intended recipient, disclosure, copying, distribution and use are prohibited; please notify us immediately and delete this 
email from your systems. Dentons Europe LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales offering professional services as advocaten 
and civil law notaries (notarissen) and tax advisors (fiscalisten) seated in Amsterdam and registered with the Trade Registry of the Chamber of Commerce 
under number 73505323. The Dentons Europe Region Terms of Business, which contain a limitation of liability, are applicable and available on request. 
Please see dentons.com for Legal Notices. 
 
 
Dentons is een wereldwijde aanbieder van juridische diensten aan cliënten over de hele wereld door middel van aangesloten kantoren en deelnemingen. 
Deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en worden beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, is openbaar maken, kopiëren, 
verspreiden en gebruik verboden. Wij verzoeken u ons direct te informeren en deze e-mail van uw systemen te verwijderen. Dentons Europe LLP is een 
limited liability partnership geregistreerd in Engeland en Wales met als doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het 
notariaat, en de fiscale praktijk, en is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
73505323. De Dentons Europe Region Terms of Business, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, zijn van toepassing en zijn op verzoek
beschikbaar. Kijk op  dentons.com onder Legal Notices.  
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Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 17:03
Aan: )
Onderwerp: antwoord Tata Steel aan journalist over non-binding offer

Heren, 

Bij deze ter info aan jullie. Zie mail hieronder 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 
Manager Public Affairs 

Tata Steel Nederland B.V. 
T:  +31 (0) 251  
M: +31 (0)6  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteeleurope.com 

Follow us: 

From:   
Sent: Wednesday, March 3, 2021 4:59 PM 

All, 
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I received a phone call from a journalist from the IJmuider Courant about the non binding offer. 
 did tell the journalist that he did a big offer to India.  

  
Statement was given to the journalist: 
  
“Tata Steel has informed the representatives of Mr v Duijn that it will not engage with them on this offer as the offer is not in the interest of TSIJ’s continuity and long term 
value creation”. 
  
The journalist also talked with the spokesperson of the Ministry of Economical Affairs. She called me to check our answer. 
Her answer will be that these kind of thing will be up to the company and not to them. 
  
The journalist will publish this evening an article online and tomorrow in the newspaper.  
  

 
Woordvoerder / spokesperson 
Communications & Public Affairs 
  
Tata Steel 
 
M: +31 (0)  
T:  +31 (0)251  
E: @tatasteeleurope.com 
www.tatasteel.nl 
www.tatasteeleurope.com 
  
Follow us: 
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