Notulen vergadering Dorpsraad 12 december 2018 in De Moriaan aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Peter Duin(vz.), Jaap Durge (vvz.), Tineke Vos (secr.), Evert Hoogewerf(penm.),
Heleen Vink, Pieter Elzer, Bas van de Born (adv. Milieu), Mirjam Gosen, Hans Dellevoet,
Onno Honig, Sauw Buwalda, Yvonne Schaafsma (notuliste).
Bericht van verhindering: Wessel Westerveld, Ineke Holtwijk, Albert van Lochem (adv.
Werkgroep Milieu), Vera van Waardenburg (kandidaat secr.), Linda Valent.
Publieke tribune: Peter Weel, Elly Dubbeld, Petri Raaymakers, Lilian van Bannekom, Leela
Kraaijenveld, Hans Gijssels, Sanne Walvisch, Roland Snijders, Dhr. Huizinga.
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Bestuurssamenstelling
Er hebben zich 2 nieuwe bestuursleden aangemeld, zijnde: Vera van Waardenburg voor
de functie van Secretaris en Mirjam Gosen, die zich had aangemeld als extern adviseur
voor de werkgroep Gezondheid en dit nu als volwaardig bestuurslid wil gaan doen.
Roland Snijders heeft aangegeven zich om persoonlijke redenen voorlopig terug te
trekken als Dorpsraadlid. Ook Marc van Someren heeft zijn functie opgeheven i.v.m. zijn
werkzaamheden voor de ODIJ. Na deze wijzigingen zijn er nu opnieuw 14 bestuursleden.
3. Punten vanuit de Publieke tribune
- Elly Dubbeld: heef vragen t.a.v. Tennet. Dit punt komt later aan de orde.
- Sanne Walvisch introduceert een flyer t.b.v. stofmelding, waarna een aantal door haar worden
rondgedeeld voor belangstellenden.
- Peter Weel: heeft vragen over de toelichting op het Bestemmingsplan. Dit komt aan de orde bij
punt 6c.
- Ver. tot Behoud Dorpsduinen: Leela Kraaijenveld licht de door de vereniging ingezonden brief toe.
4. Vaststelling notulen vergadering 14 november 2018
De notulen worden vastgesteld.
5. Ingekomen en verzonden stukken 10-11 t/m 5 december 2018
10-11-2018 Liesbeth Eshuis inz. TenneT: Update proj. kabelverbinding aansluiten windparken;
10-11-2018 Ver. tot behoud v.d. duinen: Update van hun werk en visie voor de toekomst;
12-11-2018 RWS: NZKIJ: Nieuwsbrief;
13-11-2018 OpenIJ: Uitn. info-avond burenoverleg;
13-11-2018 D. Voskuil inz. stofanalyse Prov. Staten- Wijk aan Zee 4-10-2018;
14-11-2018 L. Eshuis inz. vervolg traject TenneT (reminder afspraak);
14-11-2018 Thea Olivier inz. digitale enquete omtrent strand Wijk aan Zee;

15-11-2018 D. Voskuil inz. brief directie Tata Steel m.b.t. grafietoverlast;
15-11-2018 Secretaris Hr. Tekin Prov. Staten inz. reminder voor het maken van afspraak;
15-11-2018 D. Voskuil inz. vragen over Sonnevanckoverleg en de brief van dir. Tata;
15-11-2018 L. Eshuis inz. bevestiging afspraak 26-11 9.30hr. in hotel Zeeduin;
15-11-2018 Edith van Kuler van Sociaal Team; ededeling vertrek Marco Dalpa; toetreding
Hans Bruin (graag kennismaking DR)
16-11-2018 NMFNH: Nws. brief met o.a. discussie over de toekomst v.d. Luchtvaart 8 dec. a.s.;
16-11-2018 Thea Olivier: Uitn. bijeenkomst omtrent visie strand Wijk aan Zee 3 dec. 19.30- 21.30
+ info DNA Wijk aan Zee in het Strandhuis;
19-11-2018 Marieke Kuipers “actiecomité Aardenburg moet blijven”: Uitn. Manifestatie Open
Huis 25-11-2018;
21-11-2018 Hr. Vroonhof inz. verzoek Wijk aan Zeese raadsleden om vooroverleg met DR
over het Bestemmingsplan;
23-11-2018 Evert verslag aan de WG Milieu van bijeenkomst 26-11TenneT windmolenpark;
24-11-2018 D. Voskuil inz. TS Factsheet Hisarna NL nov. 2017; Reactie op art. in de Volkskrant
over Hisarna;
26-11-2018 Mireille van Hoof inz. haar vertrek per 1 dec. en haar opvolgster Hermien
Braakman-van der Born;
30-11-2018 D. Voskuil: agenda eerste burentafel 3 dec. 17.30hr Tata Steel;
30-11-2018 Pieter: rapport Roza en Converterslak;
03-12-2018 Ineke Holtman: Evaluatie bijeenkomst 28 november jl. + fact sheets;
04-12-2018 H. Braakman: bevestiging maandelijks burenoverleg 10 dec. a.s. 18.30hr in het
Congrescentrum van het Dudokhuis;
04-12-2018 ODNZKG mededeling klacht-zaaknr 8682833 is afgehandeld met toelichting;
04-12-2018 Prov. Staten; hr. Tekin: verzoek om afspraak.
6. Punten vanuit de werkgroepen
a. Milieu en Gezondheid
Brief aan Tata Steel d.d. 7-11-2018 en antwoord d.d. 14-11-2018:
N.a.v. het beantwoorden van de brief Tata: wordt besloten geen verdere actie te
ondernemen.
Brief Provincie NH d.d. 7-11-2018 en antwoord ontvangen d.d. 7-12-2018:
N.a.v. het beantwoorden van de brief Provincie volgt een discussie: Sauw geeft aan dat
enkele stukken nog niet zijn afgehandeld. Ook aan een WOB aanvraag, die wel
beschikbaar zou moeten zijn, is niet voldaan. Hieraan zal nog formeel schriftelijk worden
gerefereerd. T.a.v. het mondeling kontakt met de Provincie heeft/krijgt de Dorpsraad in
alle gevallen geen formele rol. Echter, daar het onderdeel Gezondheid wel meerwaarde
heeft zal de DR laten weten dat deze werkgroep wel bereid is aan te schuiven bij de
gesprekken met en van de Provincie.
Conclusie: t.a.v. handhaving door de Provincie, alsmede de gesprekken en uitnodigingen
van de Provincie dienaangaande ziet de Dorpsraad op dit moment bezwaren, maar
besluit wel aan tafel te gaan met een duidelijke agenda voor gezondheid.
Besloten wordt dat de aspecten gezondheid en milieu apart worden ingestoken. Bij de
eerste afspraak met de Provincie zal alleen gezondheid worden geagendeerd en
besproken door de werkgroep Gezondheid
Verslag gesprek met burgemeester M. Smit en wethouder H. Erol d.d. 6-12-2018
Veel emotie tijdens het gesprek, wat wel aangaf hoe diep de zorg gaat over het wonen in
de nabije omgeving van TATA door de bewoners. Vanuit de gemeente werd niet concreet
duidelijk hoe zij de belangen van het dorp daadwerkelijk gaan behartigen. Het
vertrouwen in de gemeente hierin is nogal wankel hierdoor. Het gevoel dat overheerst
na deze vergadering is dat de gemeente zo weinig op de hoogte lijkt van wat er leeft qua

diepte en breedte van de zorgen en vragen. De gemeente heeft tot nu toe steeds naar de
Provincie verwezen en momenteel vooral een beetje aan ‘damage-control’ gedaan maar
niet gehandhaafd, noch de belangen van de dorpsbewoners daadwerkelijk behartigd en
over onze gezondheid gewaakt. Dat de gemeente de urgentie van de zorg niet heeft
ingezien kan een argument zijn om als Dorpsraad aanwezig te gaan zijn, om steeds
opnieuw de urgentie ‘wakker’ te houden.
Er volgt een stemming m.b.t. deelneming aan overleg Provincie/GGD/Gemeente: de
meerderheid van de Dorpsraad stemt voor, echter wel onder duidelijke voorwaarden
t.a.v. de punten/onderwerpen die worden geagendeerd.
Rapport Royal Haskoning DHV d.d. 28-11-2018 ROZA en Converterslak; analyse van
mogelijke gezondheidseffecten: Het wordt rapport op veel punten bekritiseerd en geeft
geen nieuwe inzichten.
b. Milieu
Verslag burentafel IJmond Tata Steel d.d. 3-12-2018; Het burentafel concept kwam
vanuit TATA in het voorjaar van dit jaar. Dit om de wijkraden van de IJmond op de hoogte
te houden en knelpunten te bespreken. Bas van de Born was aanwezig namens de
werkgroep Milieu. Hij heeft daarbij o.a. de onvolledigheid van de rapportage van Royal
Harskoning aan de orde gesteld. Peter Weel suggereert om wel deel te nemen omwille
van contact met de andere wijkraden. Na stemming wordt toch besloten niet deel te
nemen aan het burenoverleg namens de Dorpsraad.
Punten Sauw Buwalda;
1: Er wordt een brief opgesteld aan de hr. Olij Omgeveningsdienst NZKG inzake opvragen
status BBT 33/36/65 Tata, alsmede de besluiten en stukken.
2: In 2016 is de oxykalkslik een ‘permanente stort’ geworden door TATA. Daar is geen
vergunning voor. De stukken dienaangaande worden nog opvraagd.
3: Status van de dwangsom kooksfabriek 1 is opgevraagd i.v.m. overschrijding Pak aldaar.
Deze overschrijding is er niet meer sinds 01/04/2018, maar dwangsom GS blijft nog even.
4: Uit de bodemkaart Tata 2017 blijkt dat alle kunstduinen Gaasterbos/Hazenvlak tot aan
Driesprong en kunstduin Duinrand bij de voetbalvelden destijds zijn aangelegd met zwaar
verontreinigde slak. Er zal een bodemonderzoek worden aangevraagd met daarbij
bemonstering van het water van alle vijvers bij ODIJ.
Schiphol dossier: verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS):
Is vertegenwoordiging van uit Wijk aan Zee gewenst? De gemeente Beverwijk laat zich
vertegenwoordigen door de Omgevingsdienst. Besloten wordt: op dit moment geen
deelname.
c. Ruimtelijke ordening
Overzicht overheidspublicaties t/m 8-12-2018.
De publicaties worden voor kennisgeving aangenomen.
Bestemmingsplan Wijk aan Zee; Inspraakreactie commissievergadering 13-1-18.
Zie voor het plan link: http://wijkaanzee.org/werkgroepen/ruimtelijke-ordening/
Peter Weel als inwoner: zegt het zeer oneens te zijn met de parkeernormen: “in
Wijk aan Zee zijn overal voldoende parkeerplaatsen” er zijn veel plekken waar je na
15:00 uur bijna niet meer kunt parkeren. Hans Dellevoet merkt op dat deze zin in
een meest recente versie is aangepast. Verder is er een issue m.b.t. buitenlandse
kentekens, waar geen maximum norm voor is.
Peter Weel als raadslid: suggereert de werkgroep om de toon van de brief enigszins
aan te passen met name “ b.v. die van de laatste zin is niet helemaal helpend om
raadsleden voor je te winnen. Geef vooral ook aan wat je specifiek wél wilt, naast

wat niet gewenst is”.
Hans Dellevoet merkt op dat de ondernemers verruimde mogelijkheden hebben
gekregen in het plan. De bewoners zijn alleen verdere beperkingen opgelegd. De
antwoorden op de zienswijze naar de burgers waren steeds afwijzend, terwijl de
antwoorden op de ondernemers begripvol waren. Peter Wel adviseert in de
inspraakreactie vooral specifiek aan te geven wat je wilt op elk punt.
Geluidsnormen: De verdere uitvoering daarvan komt straks in het
Milieubeleidsplan.
Tennet kabelverbinding voor aansluiting windparken op zee:
20 december a.s. moet er een zienswijze zijn ingestuurd. Met name een zienswijze
t.a.v. het geluid. 114Hrz geluidsfrequentie (de toon van het gebrom), 110 DbA
(volume van de bromtoon, wat je als mens hoort) bij het transformatorstation, die
geluidsbelasting zal rond 56DbA zijn bij de rand van het dorp.
Het geluid van het geplande 3e park wordt niet meegenomen in de deze
vergunning, terwijl het wel al bekend is dat er nog een 3e park komt, waar ook weer
extra geluid bijkomt.Het is verontrustend dat het dorp niet geinformeerd wordt
hierover door de gemeente, alsmede dat er door de gemeente wordt gezegd dat er
‘aanvaardbare hinder’ van komt. In deze worden ook hier de belangen van de
gezondheid van de dorpsbewoners niet behartigd.
Er zal ook veel groen worden gerooid. Het gaat om zeker 9ha. De mogelijke
herbeplanting vanuit de compensatieregeling kan ook in de bebouwde kom. Het
aanplanten van bos in de Dorpsduinen kan niet, vanwege beschermd gebied.
Evert verzoekt ook in de zienswijze specifieke gebieden voor beplanting in ons dorp
aan te geven.
d. Dorpsbelangen
Verkeerssituatie rond Sonnevanck
In januari zal hier een afspraak over zijn.
e. Economie en toerisme
Verslag bijeenkomst Strandbeleid d.d. 3-12-2018
Peter, Jaap en Tineke zijn geweest. Tineke doet verslag: De bijeenkomst was zeer
teleurstellend. Vooraf was aan deelnemers gevraagd een Pitch te schrijven en die voor te
dragen tijdens de bijeenkomst. Peter had zich aangmeld en een prima verhaal
geschreven. Echter, van de drie aangemelde deelnemers kwam er maar één aan het
woord. Bij navraag kreeg Peter uiteindelijk 1 minuut voor zijn verhaal, waardoor de
kernpunten ervan niet aan de orde kwamen.
Verder moesten er clubjes worden gevormd om op flipovervellen items aan te geven tot
verbetering van het strand en omgeving. Dit gebeuren had een groot kleuterschool
gehalte. Toen bij het slotwoord door de wethouder desgevraagd bleek dat het budget
zeer beperkt was voor welke aanpassing dan ook, was het een verloren avond.
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur
Geen punten.
7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2019.

