Beverwijk, 29 augustus 2022
Betreft: Uitnodiging bedrijfsbezoek aan uw bedrijf
Geachte mevrouw Dijksma,
19 juli j.l. ontvingen wij van Samen Lokaal van u een uitnodiging omtrent een nieuwe
datum, te weten 16 september 2022, voor het bezoek van gemeenteraadsleden aan uw
bedrijf. U wilt met ons raadsleden in gesprek over de ontwikkelingen in uw bedrijf, de
leefomgeving, het milieu en de energietransitie.
Allereerst willen wij aangeven dat de partij Samen Lokaal vertrouwen heeft in de
ambities en doelstellingen van de Roadmap Plus van uw bedrijf. Blij zijn wij ook met de op 15
juli j.l. ondertekende Expression of Principles door de provincie Noord- Holland, het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en Tata Steel Nederland.
Echter onzes inziens is er ook nog verdere ruimte voor verbetering zoals onder
andere;
• Het aanpassen van het invoeren van uw brongegevens in het elektronisch
milieujaarverslag (e-MJV) en
• De aanvullende maatregelen die u dient te nemen om uw uitstoot van
stikstof verder te verlagen.
Eerst zien wij dan ook graag van u van bovenstaande punten een gedetailleerd plan
van aanpak met een realistisch tijdsbestek waarin u deze punten denkt te kunnen realiseren.
Ook loopt er op dit moment nog een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid (sinds april 2021) naar de situatie rondom uw bedrijf en een aantal lasten onder
dwangsom. Hierom willen wij u er ook op attenderen dat het Noordhollands Dagblad
onlangs berichtte dat de inwoners van de IJmond een 5,7 geven als rapportcijfer voor
aanpak overlast Tata Steel door de overheid.
Verbolgen zijn wij dan ook over het persbericht wat het bevoegd gezag over Tata
Steel heeft doen uitgaan dat de ODNZKG met personeelstekorten kampt vanwege de krappe

arbeidsmarkt en er daardoor kort gezegd wel eens minder gehandhaafd kan gaan worden in
de nabije toekomst.
Graag denken wij van Samen Lokaal met u mee. Het personeelstekort bij de ODNZKG
mag niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Wij zien hierin
dan ook een kans voor uw bedrijf om het rapportcijfer 5,7 om te buigen naar een ruime
voldoende. Het programma Tata Steel 2020- 2050 “Samenwerken aan een gezondere en
veilige IJmond” mag namelijk door het personeelstekort bij de ODNZKG geen vertraging
oplopen vinden wij. Wij hebben dan ook een verbetervoorstel voor u. Dit is dat u aangeeft
aan de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, de heer Olthof, dat u openstaat ook
door de DCMR Milieudienst Rijnmond gecontroleerd te gaan worden.
Aangezien transparantie uw uitgangspunt is snijdt het mes dan ook aan twee kanten
voor zowel Tata Steel als de ODNZKG. Denkt u zich de krantenkoppen eens in, “Tata Steel
eist milieucontroles!” Heel Nederland op z’n kop.
Want stelt u zich nu eens voor dat zo meteen ook de tijdige besluitvorming over de
vergunningaanvragen om te komen tot de ultramoderne hightech route op basis van
waterstof, de grootste verandering in de geschiedenis van uw bedrijf en de daarmee
gepaard gaande benodigde financiële ondersteuning vanuit het Rijk vertragingen op gaan
lopen of zelfs in gevaar komt door deze onderbezetting bij de ODNZKG?
Om met uw eigen woorden te spreken “Kijk door de ogen van onze buren” en
“Samen verminderen wij de overlast voor onze buren”. De fractie van Samen Lokaal is dan
ook bereid indien u ons voorstel gaat uitvoeren “De groene wisselhelm” die u intern hanteert
als oplossing/ verbetering met betrekking tot de overlast, als verdere aanmoediging bij uw
directie langs te brengen. U weet als geen ander dat uw handelen uw reputatie bepaalt en
niet uw woorden en daarom herhalen wij uw slogan “Zeg STOP (tegen het personeelstekort
van de ODNZKG) en neem ACTIE”.
Voor uw aangescherpte klimaatambities heeft u de steun van de overheid nodig. Wij
kunnen het dan ook niet voorstellen dat de provincie Noord- Holland dit idee/ voorstel/
uitdaging niet samen met u wil oppakken. Met dit idee/ voorstel/ uitdaging en uw ambitie
kan verdere invulling gegeven worden in maatwerk afspraken met de overheid om te komen
tot een snellere groene staalproductie.
Op dit moment zien wij dus (nog) geen mogelijkheid om tegemoet te komen voor een
bezoek aan uw bedrijf. Dit omdat er onzes inziens nog verdere ruimte voor verbetering is
zoals hierboven omschreven.
Wel hopen wij dat u uw doel om steeds te kijken welke stappen u kunt zetten in het
verbeteren van uw processen om uw impact op de leefomgeving in de directe nabijheid van
uw fabrieken in IJmuiden verder te verminderen binnen zeer korte tijd weet te realiseren.
Hoogachtend,
Fractie Samen Lokaal

