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         Vergroening Europese staalindustrie en toekomst Tata Steel IJmuiden 
 

Beste William, Henk, Paul en Roel, 

 

Tata Steel IJmuiden en nog enkele staalbedrijven in Europa horen bij de voorhoede die met 

nieuwe technologie de CO2-uitstoot naar nul kan brengen of tenminste halveren en tegelijk de 

lokale milieuvervuiling sterk kan verminderen. De benodigde lange termijn investeringen blijven 

echter achterwege. Dat hangt deels samen met de grote onzekerheid over die verre toekomst. Maar 

daarnaast worden plannen in deze richting gefrustreerd door eigendomsverhoudingen en de 

ongeordende markt met overproductie in de wereld. Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, 

vergroening en Europese samenwerking baart ons dit grote zorgen. 

 

De inventiviteit en motivatie bij wetenschappers, werknemers en directies dienen gestimuleerd en 

ondersteund te worden. Alleen bij een Europese aanpak krijgen die een redelijke kans. Noodzaak 

voor de versterking van de Europese rol in deze volgt ook uit de duidelijke intentie van de 

Europese Commissie om de Europese Investerings Bank op het punt van verduurzaming een 

belangrijke rol toe de delen bij de Europese Green Deal. Het ziet er nu naar uit dat veel middelen 

beschikbaar komen voor het aanpakken van de coronacrisis, met vergroening als trekpaard van de 

Europese economie. Dat biedt kansen om te zorgen dat de staalsector niet ten onder gaat. 

 

Bij ons kwamen de volgende gedachten op: 

− Is het een goed idee dat de PvdA met andere Europese sociaaldemocraten, vakbonden en 

voorlopers in de staalindustrie om de tafel gaat om op korte termijn een schets te maken van 

een nieuwe groene staalsector in Europa met daarbij een plan van aanpak? 

− Zouden we daarbij een paar bevriende wetenschappers kunnen vragen mee te denken? 

− Past in die aanpak dat Tata Steel IJmuiden wordt uitgekocht met overheidsgaranties tegen 

risico’s die voortvloeien uit toekomstige beleidswijzigingen, op voorwaarde dat het bedrijf 

samen met andere voortrekkers versneld de CO2-vrije weg op gaat en de werkgelegenheid 

behoudt met opwaardering van de kwaliteit van de banen? 

− Past in die aanpak het Europeaniseren van een aantal bedrijven, waarbij men bereid moet zijn 

de eigen nationale trots in te ruilen voor over-de-grens-denken? 

− Past tevens in die aanpak dat de EU bescherming biedt tegen vervalsende concurrentie van 

zwaar vervuilende bedrijven elders in de wereld? 

− Is het denkbaar dat de Europese voortrekkers de techniek uitwerken en later steun geven aan 

de achterblijvers om de overschakeling ook daar mogelijk te maken? 

 

Zouden jullie als eerste stap eens met elkaar kunnen praten en dan op korte termijn met 

voorstellen kunnen komen die de boel wakker schudden? Voorstellen uiteraard naar de 

betreffende landen en vooral naar Europa. Het proces en het resultaat kan laten zien dat 

vergroening geen bedreiging maar juist en vooral een nieuwe kans is. 

 

Wij bieden aan steun te verlenen voor zover dat in ons vermogen ligt. 

 

Groet, namens PvdA Duurzaam Energie 

Sjak Rijploeg, Kees van Gelder en Maarten de Groot 

 

 


