
 

Beverwijk, 30 juni 2022   

 

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde over 

“Bedrijfsbezoek Tata Steel” door te geleiden aan het college van burgemeester en 

wethouders.  

 

Afgelopen vrijdag 24 juni stond er een bezoek aan Tata Steel gepland voor de IJmond 

raadsleden. Tata Steel gaf in hun uitnodiging aan graag met de raadsleden in gesprek te 

willen omtrent de ontwikkelingen in het bedrijf, de leefomgeving, het milieu en de 

energietransitie. Ook geeft Tata Steel aan dat o.a. de gemeenten een belangrijke rol spelen 

bij de transitie van het bedrijf naar groen staal. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijk 

aanspreekpunt voor omwonenden volgens Tata Steel. Tata Steel geeft aan graag de 

raadsleden te informeren en met hen in gesprek te gaan, want volgens Tata Steel zal, gezien 

deze grote veranderingen, Tata Steel mogelijk onderwerp van gesprek zijn onder de 

raadsleden. Tata Steel is inderdaad veelvuldig onderwerp van gesprek en niet alleen 

vanwege de grote veranderingen naar groen staal kan ik u verzekeren. 

 

Het bezoek bestaat uit een ontvangst, een gesprek met de directeur Operations IJmuiden en 

de Omgevingsmanager. Ook zal een rondleiding over het terrein plaatsvinden met een 

bezoek aan een van de installaties. Ter afsluiting een (netwerk) borrel. Dit alles 

georganiseerd door Corporate Communications and Public Affairs met als Public Affairs 

Advisor mevrouw Marije Dijksma.  

 

Het werkbezoek is geannuleerd omdat het aantal aanmeldingen minder dan 15 personen 

bedroeg. Dit ondanks een reminder die was verstuurd op vrijdag 17 juni j.l. door mevrouw 

Dijksma aan de griffie met het verzoek de raadsleden hierop te wijzen.  



In overleg heeft mevrouw Dijksma met de griffie besloten daarom het bezoek te verplaatsen 

tot na de zomervakantie. Binnenkort zal dus een nieuwe uitnodiging worden verstuurd voor 

een gesprek en rondleiding bij Tata Steel.   

 

Op 2 februari j.l. heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt een strafrechtelijk 

onderzoek te beginnen naar Tata Steel. Al op 26 april 2021 heeft de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid Tata Steel al geïnformeerd over het feit dat er een onderzoek komt naar de impact 

van de industriële activiteiten van Tata Steel.  

 

Dit brengt mij tot de volgende vragen: 

1. Vindt het college het legitiem dat raadsleden meedoen met het bedrijfsbezoek? Zo ja 

waarom wel? Zo nee, waarom niet? 

2. Gaat het college zelf ook meedoen aan dit bedrijfsbezoek? Zo ja, waarom wel? Zo 

nee, waarom niet? 

3. Vindt het college gezien de huidige omstandigheden rondom Tata Steel het niet 

schadelijk voor het imago van de Beverwijkse politiek indien raads- en collegeleden 

meedoen met het bedrijfsbezoek? Zo nee, waarom niet? 
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