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NIEUWSBRIEF 
 

 

Geen goed nieuws 
Spannende tijden voor Tata Steel in IJmuiden, de regio, het land en de wereld 

 
 
Doemscenario 
Ongetwijfeld volg je de nieuwsberichten over Tata Steel en daar zat de afgelopen tijd behoorlijk 
zorgwekkend nieuws bij. Zo leven we inmiddels met de dreiging van het intrekken van de vergunning 
voor onze Kooks- en Gasfabrieken. De overheden zijn ons met een steeds kritischer blik gaan bekijken, 
hebben het toezicht aangescherpt en lijken weinig oog te hebben voor onze ambitieuze 
verduurzamingsplannen en grote bijdrage aan de werkgelegenheid in de IJmond. Vooral alles wat niet 
deugt wordt uitgebreid (en soms ook niet correct) in beeld gebracht, wat allemaal bijdraagt aan een 
steeds negatiever beeld over ons bedrijf. In het ultieme doemscenario, waarbij de vergunning voor 
beide Kooks- en Gasfabrieken ingetrokken wordt, kunnen we geen kooks meer produceren en niet 
meer de energie van het kooksgas in het walsproces inzetten. Gesteld dat we elders in de wereld al 
voldoende kooks zouden kunnen inkopen, dan nog zouden we niet meer winstgevend kunnen 
produceren. Einde Tata Steel in IJmuiden. Geen groen staal meer. En een flinke hap uit de regionale 
werkgelegenheid, groter dan menigeen denkt. 
 
Onnodig 
We zijn al onderweg met onze goede en groene plannen voor de toekomst. Het zijn niet alleen maar 
plannen, met de uitvoering ervan is al gestart. We hebben echter meer tijd nodig voor de overstap 
naar ons nieuwe, groene productieproces. Dat nieuwe proces is goed nieuws voor de regio, het land 
en de wereld. Nog steeds de productie van dat hoogwaardige staal waar we om bekend staan, maar 
dan met een carbon footprint die bijna nihil is. De vraag is of ons de tijd wordt gegund voor deze 
ingrijpende verbetering. 
 
Not in my backyard 
Het voorwerk is al in uitvoering en we staan in de startblokken om onze nieuwe fabrieken echt te gaan 
bouwen. Ons enthousiasme om dat einddoel te halen stuit echter op sterke tegengeluiden die vinden 
dat we nú moeten finishen of al gefinisht hadden moeten zijn. Beide onmogelijk. Toch dreigt de 
overheid zijn oren hiernaar te laten hangen en de stekker uit ons bedrijf te trekken. Dit is om nóg een 
reden onwenselijk, want wat doet het met de wereld en het klimaat als je een relatief schoon bedrijf 
sluit en de productie naar zwaarder vervuilende industrie elders verschuift? 
 
Ander geluid 
Daarom staan wij op. Om een ander geluid te laten horen. De belangen van onze buren, de 
milieubeweging en de overheid en die van ons zijn niet zo tegengesteld als ze lijken. 
 Zij willen minder uitstoot, wij willen minder uitstoot. 
 Zij willen schone productie, wij willen schone productie. 
 Zij willen dat we sneller gaan, wij willen sneller gaan. 

We kunnen niet wachten. 
 
 
 



 

   

 
 

 
Eerder finishen 
Wij gaan in beeld brengen dat onze goede plannen het verdienen om vaart mee te maken. Allereerst 
hebben we hiervoor vergunningen nodig. Als we de procedures hiervoor niet alleen zorgvuldig, maar 
vooral ook snel kunnen doorlopen, dan kunnen we de finish naar voren halen. Daarbij is de 
medewerking van de overheden hard nodig. We hebben een overheid nodig die gáát voor innovatie 
en die onze ambitie deelt om op duurzame wijze staal te produceren, zonder op kwaliteit in te leveren. 
Wij geloven erin en onze klanten met ons: de eerste contracten voor groen staal worden immers al 
afgesloten. 
 
Houd 9 november maar alvast vrij 
Actie dus. We gaan actie voeren in de pers en op 9 november 2022 in Den Haag. Op die dag debatteert 
namelijk de Tweede Kamer over Tata Steel. Er is een toekomst voor de groene productie van staal in 
IJmuiden. En met een overheid aan onze zijde die ‘regeren is vooruitzien’ serieus neemt en ons steunt 
bij het uitvoeren van onze plannen kunnen we die toekomst naar voren halen! 
Het is de hoogste tijd om van ons te laten horen. Laten we met alle leden van alle vier de 
vakverenigingen opstaan voor het behoud en de vergroening van ons mooie bedrijf. Aan de slag! 
 

 

 

 

 

 

 

Als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn of behoefte is aan nadere toelichting kan dit kenbaar gemaakt 
worden aan het bekende adres secretariaat@vhptatasteel.eu. Wij staan graag voor u klaar. 


