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Aan het college van Gedeputeerde  
Staten van de Provincie Noord-Holland 
t.a.v. de heer A. Tekin 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
 

Wijk aan Zee, 7 november 2018. 
 
 
 
Betreft: Stofneerslag in Wijk aan Zee, vermoedelijk afkomstig van Harsco en Tata Steel.  
 
 
Geachte heer Tekin, 
 
Hierbij een formeel verzoek vanuit de Dorpsraad Wijk aan Zee rondom het vraagstuk van de recente 
uitstoot boven Wijk aan Zee. Zoals u weet zijn er ernstige zorgen in het dorp vanwege deze uitstoten. 
Het gaat hierbij recent om uitstoten die een duidelijk zichtbaar grafiet gehalte hebben. Echter Harsco 
stoot constant allerlei mogelijk gezondheidsbedreigende stoffen uit. Dit omdat de zware industrie-
handelingen van Harsco plaats vinden in de openlucht, waarbij alles vrij de lucht ingestoten wordt. 
Hier maakt de Dorpsraad zich ernstige zorgen over en dringt al jaren aan op maatregelen. 
 
Wij verzoeken u dan ook de volgende punten te beantwoorden en of acties te ondernemen: 

• Rapportage analyse “Septembermonster”.  
Uit het Noord-Hollands dagblad (27 okt) blijkt dat er een rapport of een samenstelling 
analyse gemaakt te zijn, in het bezit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waarin 
de recente uitstoot is onderzocht. Hierbij verzoeken we u ons dit rapport/deze analyse 
binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven aan ons toe te zenden in het kader van de 
Wet openbaarheid van bestuur (WOB). 

• Wij willen u verzoeken om strikte handhaving van de milieuvergunningen bij de bedrijven 
Harsco en Tata Steel. In de sociale media verschijnen regelmatig foto’s en filmpjes van 
uitstoten die volgens ons niet voldoen aan de milieuvergunning.  

• Wij willen u verzoeken om de huidige milieuvergunning van Harsco te herzien. De zware 
industriehandelingen van Harsco, zoals het gieten van gloeiend heet staal en 
rest/afvalstoffen vindt plaats in de open lucht waarbij allerlei stoffen vrij de lucht ingeblazen 
worden.  Deze stoffen zijn mogelijk gezondheidsbedreigend. Tevens gaat dit gepaard met 
geluid en licht overlast. Wij verzoeken dan ook dat u de verplichting in de vergunning 
opneemt tot het zo snel mogelijk bouwen van een afgesloten hal waarin alle Harsco 
processen en handelingen plaats zullen gaan vinden.  

• Wij willen u verzoeken om de milieuvergunning van Harsco onder de milieuvergunning van 
Tata Steel  te brengen: 1 vergunning voor alle staalindustrie procesactiviteiten. De 
werkzaamheden van Harsco zijn een integraal onderdeel van het Tata Steel productie proces.   

http://www.wijkaanzee.org/
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• Wij verzoeken u om de GGD opdracht te geven om een grondig onderzoek te doen naar de 
gevolgen of effecten van alle uitstoot (w.o. de recente) op de gezondheid en welbevinden 
van de inwoners van Wijk aan Zee.  

• Wij verzoeken u aan te geven welke verdergaande maatregelen u gaat treffen als de 
overtreding van de eisen in de milieuvergunning ten aanzien van stof emissies zich blijft 
voordoen.   

• In het kader van de luchtkwaliteit verzoeken wij u om via extra meetpunten in Wijk aan Zee tot 
een nauwkeurig overzicht van de luchtkwaliteit in de leefomgeving te komen.    

 
Gezien de onrust onder de bewoners van Wijk en Zee en de aankomende bijeenkomst (28 
November) van Tata Steel in ons dorp verzoeken wij u om ons voor 20 november van een antwoord 
te voorzien. Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
T. Vos, 
secretaris 
 
 
 
CC: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  
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