
We zullen doorgaan ons energieverbruik verder te verlagen, sinds 1990 is 
dat met 30% verlaagd en die lijn zetten we door met 1% verlaging per jaar. 
Door te investeren een nieuwe wandeloven en een elektrische windmachine 
zullen wij 1 PJ (Petajoule) per jaar besparen, dit staat gelijk aan het verbruik 
van 25.000 huishoudens.

Binnen project H2ermes onderzoeken Nouryon, Tata Steel en Port of 
Amsterdam de vestiging van een 100 MW waterstoffabriek  in IJmuiden op het 
terrein van Tata Steel. Hiermee kan met duurzame elektriciteit, afkomstig 
van de windparken op de Noordzee, tot 15.000 ton groene waterstof per 
jaar worden gemaakt.

Met al onze klimaatmaatregelen zullen we in 2030 in staat zijn om ongeveer 
4 megaton CO2-uitstoot per jaar te reduceren. Dit doen we onder andere 
door: 
- het verwerken van hoogovengassen tot grondstoffen voor de    
 chemische industrie
- het opslaan van CO2 in lege gas- en olievelden ver op de    
 Noordzee (CCS) als tussenoplossing totdat we kunnen    
 overschakelen  op andere technologieën om staal te maken zonder  
 CO2-uitstoot 
- De innovatieve HIsarna-technologie, waarmee we ruwijzer kunnen   
 produceren met 20-80% minder CO2-uitstoot (in combinatie met   
 CCS en CCU: Carbon Capture and Utilisation)
 

“Geen twijfel: wij moeten gezamenlijk aan het werk 
om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook 
wij bij Tata Steel zijn ons daarvan bewust. Daarom 

ondernemen we veel initiatieven en gaan we 
samenwerking met andere partijen aan om CO2-uitstoot 

te verminderen. Daarbij gaat het ook om bijvoorbeeld 
circulariteit. En ook daar is een belangrijke rol voor staal 

weg gelegd. Staal is bij uitstek een product dat past 
in een circulaire economie, het is 100% recyclebaar. 
Nu al wordt staal in Nederland voor meer dan 95% 

gerecycled”
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KEK KLIMAATSTATEMENT 

De opvolging van het Klimaatakkoord vraagt om leiderschap. KEK brengt 
de ambitie van young professionals en daadkracht van CEO’s samen. 

Met elkaar spreken zij zich uit voor concrete acties.


