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Motie M: ..... . 

Datum raadsvergadering: 28 mei 2020 
Onderwerp : Behoud Nederlands economisch en duurzaam perspectief Tata Steel 
Nr. raadsbesluit: Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, 

overwegende dat; 

• 

• 

• 

• 

Tata Steel IJmuiden, voorheen Koninklijke Hoogovens NV, een fundamentele pijler is 
van de Nederlandse economie door haar belang in de Europese en mondiale 
staalmarkt, 
Een duurzame voortzetting van het staalbedrijf belangrijk is voor het behoud van de 
werkgelegenheid en daardoor het welzijnsniveau in de IJmond, 
Het staalbedrijf in IJmuiden altijd een onmisbare partner en aanjager is geweest van 
innovatie in duurzame en economische ontwikkeling binnen de IJmond en Metropool 
Regio Amsterdam, 
Huidige ontwikkelingen binnen het staalbedrijf, zoals het ontslaan van topman Theo 
Henrar door de grootaandeelhouder in India, een bedreiging zijn voor het 
voortbestaan van het bedrijf en de mate waarin Tata Steel IJmuiden de hierboven 
genoemde waarden in stand kan houden. 

Draagt het college op: 
Om er bij het ministerie van Economische Zaken op aan te dringen 'onze Hoogovens' te 
behouden voor de Nederlandse economie en eNoor te zorgen dat de Nederlandse inbreng 
in het staalbedrijf op z'n minst verstevigd en gewaarborgd wordt. 

en gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening en naam indiener(s). 
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Toelichting: 
De raad van Beverwijk is geschokt door de maatregelen die Tata genomen heeft tegen 
topman Theo Henrar. Daarnaast is de raad bezorgd en verontwaardigd door de al jaren 
voortgaande investering van 'IJmuidense winst' in het deel van de onderneming in het 
Verenigd Koninkrijk. Al eerder is de IJmond het perspectief ontnomen van de ontwikkeling 
van een duurzamer productieproces van ruwijzer door de doorontwikkeling van Hisama naar 
India te verplaatsen. Investeringen om de druk op milieu en gezondheid in de IJmond te 
ontlasten worden op de lange baan geschoven of komen er gewoon niet. De indruk ontstaat 
dat het bedrijf wordt ontdaan van kennis en perspectief wat een bedreiging is voor 
werknemers en omwonenden én nadelige invloed heeft op de regionale en landelijke 
economie. 
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