
 

Notulen vergadering Dorpsraad 14 november 2018 in De Moriaan aanvang 20.00 uur 
Aanwezig: Peter Duin(vz.); Jaap Durge (vvz.); Tineke Vos (secr.); Evert Hoogewerf (penm); Marc van 
Someren; Pieter Elzer; Sauw Buwalda; Heleen Vink; Linda Valent; Hans Dellevoet; Wessel Westerveld 
(deels);  Ineke Holtwijk; Roland Snijders: Albert van Lochem (extern adviseur milieu); Mirjam Gosen 
(extern adviseur gezondheid); Onno Honig (kandidaat lid); Yvonne Schaafsma (notuliste).  
Bericht van verhindering: geen 
 
Publieke tribune: Kees Vroonhof, Friso Bos (Dagblad Kennemerland), Lisa van der Pol, Doede Zoete, 
Margriet Verheijden, Marieke Kuipers (Camping Aardenburg), Peter Weel, Sanne Walvisch, Joop 
Luster (SP), Robin van Kouteren (vz. SP afd. Velsen/fractielid), Jan van der Land, Margot Ekhart, Ron 
Hopman (GroenLinks).  
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen, speciaal de nieuwe leden en kandidaat lid Onno Honig.  
Onno wil zich als bestuurslid in gaan zetten voor het beleidsgebied Ruimtelijke ordening.  
De vergadering is blij met deze versterking. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2.  Punten vanuit de Publieke tribune 
Jan van der Land wijst op het 20 jarig jubileum van Cultureel Dorp in 2019 met vele festiviteiten, 
waaronder een verkiezingsdebat op 23 april in de sporthal met alle europese leden. Dit in 
samenwerking met ‘Kleine Kernen NH’. Hij vraagt of de Dorpsraad ook onderwerpen zou willen 
inbrengen voor dit debat. 
 
3.  Vaststelling notulen vergadering 10 oktober 2018 
De notulen worden vastgesteld.  
 
4.  Vaststelling notulen jaarvergadering Stichtingsraad 31 oktober 2018 
De notulen worden vastgesteld en hiermee neemt de Dorpsraad de adviezen van de Stichtingsraad 
over. Naar aanleiding van: De voorzitter meldt dat de Dorpsraad gevraagd is om een 
vertegenwoordiger aan te leveren voor de stuurgroep en de werkgroep voor het onderzoek door de 
Participatieraad m.b.t. de welzijns-voorzieningen in Wijk aan Zee. Dit komt bij punt 8 aan de orde. 
 
5.  Vaststelling notulen extra vergadering 31 oktober 2018 
De notulen worden vastgesteld.  
 
6.  Ingekomen en verzonden stukken t/m 10 november 2018  
08-10-2018 OPENIJ: uitn. burenoverleg 16-10-2018; 
11-10-2018 ODNZKG: Zaak 8550354-Tata Steel BV- m.e.r. beoordelingsbesluit uitbreiden                    
capaciteit Warmbandwalserij; 
11-10-2018 MFNH: Nws. brief inz. Kabinet aan zet in strijd tegen klimaatverandering; 
12-10-2018 Thea Olivier: mail inz. Save the date, info-avond over strandbeleid 3 dec. a.s.; 
12-10-2018 Nws.brief Economische Samenwerking IJmond najaar 2018; 
17-10-2018 OPENIJ: uitn. Burenoverleg; 
17-10-2018 OD IJmond: Persbericht “Geef uw mening omtrent ontwikkeling Schiphol”; 
18-10-2018 A. Rensen: Update nw. Bestemmingsplan Wijk aan Zee; 
20-10-2018 D. Voskuil: mail inz. Burentafel IJmond; 

24-10--2018 Min. van Infrastructuur en Waterstaat inz. reactie op een zienswijze d.d. 7 feb. van DR 
 m.b.t. vaststelling  wijziging maximum aantal nachtvluchten; 
24-10-2018 KvK inz. wijziging gegevens;  



 

25-10-2018 Heleen Vink; Aanmelding als lid van de DR; 
26-10-2018 Rechtbank NH: mededeling dat Tata  is aangemerkt als partij in het geding; 
Zaaknr.HAA18/4410WABOMV00 
31-10-2018 A. Rensen; mail inz. link naar het vast te stellen bestemmingsplan; 
01-11-2018 A. Rensen; Nw. Bestemmingsplan; ingediende Zienswijzen worden behandeld in de     
Comissievergadering op 13 december 2018 om 19.30 (alleen voor insprekers en indienders 
Zienswijzen) voor de DR is het registratienr. 28; 
01-11-2018 ING inz. wijziging gegevens; 
01-11-2018 Dorpswerk NH: Nws. brief nr. 5 inz. NH Plattelands Parlement; 
05-11-2018 Dirk Weidema: mail inz 100 jaar vervuiling Tata; 
06-11-2018 Marc Kouwenhoven; mail inz. kruispunt Sonnevanck; 
09-11-2018 Prov. N.H. inz. uitn. hr. Tekin voor gesprek op 20 nov. van 19.30 tot 20.30 hr. Paviljoen 
Welgelegen van het Provinciehuis aan de Dreef 3 te Haarlem 
 
M.b.t. de stofneerslag zijn brandbrieven verzonden dd. 7 november 2018 aan: 

- Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie NH + 
kopie aan de ODNZKG 

- Tata 
- Gemeente Beverwijk + kopieen van bovengenoemde schrijvens. 

Vraag: is er een manier om de stukken in te zien? Dit is gewenst ter voorbereiding van een 
vergadering. Bv. alle stukken die reeds digitaal toegezonden zijn op de website plaatsen, of het 
webadres vermelden waar het document online te vinden is (indien beschikbaar).  
Afgesproken wordt dat de Dorpsraadsleden desgewenst stukken kunnen opvragen bij het 
secretariaat. 
 
7.  Vaststelling rooster van aftreden 
Het rooster wordt als volgt vastgesteld: 

2019: Evert Hoogewerf 
2019: Hans Dellevoet 
2019: Peter Duin 
2019: Roland Snijders 
 
2020: Jaap Durge 
2020: Linda Valent 
2020: Sauw Buwalda 
2020: Tineke Vos 
2021: Marc van Someren 
 
2021: Heleen Vink 
2021: Ineke Holtwijk 
2021: Onno Honig 
2021: Pieter Elzer 
2021: Wessel Westerveld 
 
8.  Taakverdeling nieuwe bestuursleden 

• Marc van Someren: Werkgroep Ruimtelijke Ordening, met geleidelijke afbouw van zijn taken 
bij de werkgroep Milieu; 

• Pieter Elzer: Werkgroep Milieu en 1e contactpersoon voor Tata; 



 

• Sauw Buwalda: Werkgroep Milieu; 

• Ineke Holtwijk: Communicatie; 

• Heleen Vink: Dorpsbelangen en waar nodig meewerken/denken met Communicatie; 

• Wessel Westerveld: zal worden gevraagd voor werkgroep onderzoek welzijnsvoorzieningen 
van de Participatieraad; 

• Onno Honig; Werkgroep Ruimtelijke ordening. 
 
De Participatieraad heeft gevraagd of de voorzitter van de Dorpsraad q.q. in de stuurgroep wil 
komen zitten. De vergadering is hiermee akkoord.  
 
9.  Punten vanuit de werkgroepen 
a. Milieu 
Punten infoavond grafietoverlast 28 november a.s.  
Door de DR zijn brieven verzonden aan Tata Steel, Provincie Noord Holland en gemeente Beverwijk. 
Er ontstaat een discussie over de rol van de Burgemeester m.n. zijn toezeggingen tijdens de 
jaarvergadering. Peter Weel licht toe: de burgemeester heeft gezegd “ik zie een regierol voor de 
gemeente m.b.t. het faciliteren van een bijeenkomst”. De verwarring bestaat omdat in een brief 
staat dat GS deze rol op zich neemt. GS en burgemeester sturen morgen een uitnodiging naar de 
bewoners van Wijk aan Zee voor de a.s. voorlichtingsbijeenkomst 28 november in Wijk aan Zee. 
Welke rol gaat de Dorpsraad spelen in de bijeenkomst van 28 november? Volgens de werkgroep 
staat de DR er los van. Zij zien geen directe rol. De Provincie en Tata hebben iets uit te leggen aan de 
bewoners van Wijk aan Zee. Ook geluidsoverlast en alle onzichtbare, niet grofstoffelijke uitstoot, 
moet worden benadrukt die avond, het grafiet betreft maar 18%. 
Verzoek vanuit publieke tribune: “Als dorpsbewoner zou ik graag ook officieel en formeel 
vertegenwoordigd worden door de DR, en met name ook specifiek voor de komende 
informatieavond”. De werkgroep neemt dit verzoek mee in haar voorbereiding. 
Tata heeft om meer frequent overleg verzocht met de werkgroep Milieu en Gezondheid.  
 
Ineke Holtman oppert het idee de gemeente te vragen een hoog aangeschreven expert aan te stellen 
en te financieren die de effecten op de leefomgeving (woon, welzijn en gezondheid) van Tata 100% 
onafhankelijk bestudeert. Zij heeft hier persoonlijk veel ervaring mee. Er volgt een uitgebreide 
discussie; de leden van milieu zijn in dit stadium geen voorstander van dit voorstel. 
 
Er is een uitnodiging voor een burenoverleg: werkgroep milieu heeft nog geen standpunt. Liever één 
op één overleg met Tata en de Dorpsraad. De werkgroep komt er nog op terug.  
 
Verzoek vanuit de publieke tribune: mogelijk af en toe overleg van de DR of werkgroepsleden met de 
buurgemeenten, zoals IJmuiden, die met dezelfde problematiek leven.  
 
Marc van Someren doet verslag over de bijeenkomst over Warmtetransitie op 10 oktober.  
De klankbordgroep energietransitie hield toen een avond in Beverwijk omtrent een transitieplan 
richting duurzame energie. Vanuit de DR zit Marc van Someren in deze klankbordgroep. Het plan 
wordt beoordeeld door het ministerie in 2021. Desgevraagd meldt Jan v.d. Land dat St .Milieuherstel 
hierin niet participeert. Omgevingsdienst IJmond zal mogelijk de energietransitie gaan trekken.            
 
M.b.t. het Schiphol dossier en de verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS), is er contact 
geweest met een vertegenwoordiger uit Haarlemmerliede. Veel gemeenten laten zich 
vertegenwoordigen door de Omgevingsdienst. De Gemeente Castricum heeft een zeer actieve 
werkgroep waarbij eventuele aansluiting mogelijk zou zijn.  



 

Vraag vanuit de publieke tribune: heeft de DR een standpunt hierover ingenomen?  
Reactie DR: het is nog niet aan de orde om officieel een standpunt in te nemen.  
          
De Dorpsraad heeft een zienswijze over de nachtvluchten ingediend. Hierop is geantwoord dat de 
verhoging reeds is vastgesteld (van 28.000 naar 32.000 vluchten per nacht, gepubliceerd in de 
Staatscourant). Aan het kabinet kan wel eventueel een verzoek worden voorgelegd – alleen door de 
ORS – dat het weer verlaagd moet worden. DR zelf kan niet in beroep gaan. De ORS speelt hierin een 
belangrijke rol, zij zijn degenen die dit verzoek kunnen inbrengen. De DR zal zich dan tot hen moeten 
wenden. 
 
b. Ruimtelijke ordening 
Overzicht overheidspublicaties t/m 8-11-2018 
Gemeente Beverwijk: 
Van Ogtropweg 14 

Publicatiedatum: 10-10-2018 

2018WB0166, Van Ogtropweg 14, restaureren zomerhuisje, ontvangen 26-09-2018 
 
Gemeente Velsen: 
Reyndersweg 1 te Velsen-Noord 
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning 
plaatsen objecten (tractor en 2 torpedo's) (09/10/2018) 14920-2018 
 
Reyndersweg 7 te Velsen-Noord 
Verleende omgevingsvergunning 
verplaatsen terrasscherm (25/10/2018) 11886-2018 
 
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de publicaties. 
 
Bestemmingsplan Wijk aan Zee  
Planning ten aanzien van het Bestemmingsplan: op 28 februari staat beluitvorming in de 
gemeenteraad geagendeerd. Op 13 december a.s. is er een commissievergadering over het 
bestemmingsplan. Voordien zal het Dagelijks Bestuur en de werkgroep Ruimtelijke Ordening bekijken 
welke punten van de door de DR eerder ingediende zienswijze vragen om verdere aanpassingen via 
een inspraak reactie in de commissievergadering. 
Tot 26 november kunnen raadsleden vragen stellen ter verduidelijking van de plannen. De Dorpsraad 
zal zonodig vragen indienen via de raadsleden.          
De concept tekst van de inspraakreactie zal geagendeerd worden voor de vergadering van 12 
december. Vanuit de vergadering is er een verzoek om aandacht te geven aan het punt, dat de 
Europese Normen volledig worden gehonoreerd en niet opnieuw door de gemeente worden 
opgerekt en volledig gemaximaliseerd. Dit betreft bijv. de stikstofuitstoot, geluidsnormen en voor 
Wijk aan Zee hebben wij specifiek handhaving bouwvergunnen volgens Europese bouwnormen 
nodig. Onze gezondheid is in het geding. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid.  
Wijk aan Zee hebben ze nu aangemerkt als ontwikkelgebied. Daar is onze gezondheid niet bij gebaat. 
O.a. bij Plan MER heeft de DR gezegd dat bouwen niet ten koste mag gaan van de gezondheid. 
 
Info-inloopavonden kabelverbinding voor aansluiting windparken op zee. Deze zullen plaatsvinden 

op 20 november in de Moriaan en 27 november in het gemeentehuis Beverwijk van 19.00-21.00 uur. 
Uitnodiging Tennet voor een vervolgesprek voor of na de informatiebijeenkomsten over 



 

compensatie van de overlast en schade aan beplanting door de aanleg van de 
kabelverbinding e.d.. Evert Hoogewerf zal de Dorpsraad hierbij vertegenwoordigen. 
 
c. Dorpsbelangen 
Verkeerssituatie rond Sonnevanck  
Er is een reactie van de gemeente. Er wordt een overleg gepland van de werkgroep met Marc 
Kouwenhoven van de gemeente Beverwijk om de situatie ter plekke te gaan bekijken.  
        
d. Gezondheid        
Huisartsoverleg is nog niet gelukt. Wordt vervolgd. 
 
e. Economie en toerisme 
Strandbeleid: Er staat een enquete op de website van de gemeente Beverwijk voor alle inwoners van 
Beverwijk en Wijk aan Zee met het verzoek hun mening te geven over wat zij met het strand zouden 
willen. Ook liggen er enquêteformulieren bij De Moriaan om in te vullen. 
Op 3 december is er een bijeenkomst in Het Strandhuis over het strandbeleid. De werkgroep zal 
hierbij aanwezig zijn. 
 
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur 
Participatieraad rondom de ontwikkeling van Heliomare. Een werkgroep gaat inventariseren wat de 
wensen zijn m.b.t. welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee. Desgevraagd gaat Wessel Westerveld 
akkoord om namens de Dorpsraad toe te treden tot de werkgroep van de Participatieraad.  
         
10. Rondvraag en sluiting 
Opmerking Hans Dellevoet; de handhaving nachtelijk parkeren van lange voertuigen en campers 
langs de Dorpsweide laat nog te wensen over. Handhaving is actief tot ’s avonds 22.00 uur. 
(meldingen gemeente tot 18.00 uur). Na 22.00 uur. de politie bellen. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2018. 
 
 
 
 

 

 


