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Notulen vergadering Dorpsraad 13 februari 2019 in De Moriaan aanvang 20.00 uur 
 
Aanwezig: Peter Duin (vz.), Jaap Durge (vvz.), Sauw Buwalda, Pieter Elzer, Mirjam Gosen, Ineke 
Holtwijk, Linda Valent, Vera van Waardenburg, Wessel Westerveld, Albert van Lochem (adviseur), 
Yvonne Schaafsma (notuliste).  
Bericht van verhindering: Evert Hoogewerf (pen.m), Tineke Vos (secr.), Hans Dellevoet, Onno Honig, 
Heleen Vink. 
Publieke Tribune: Jan van der Land, Nora van der Zwet, Lilian van Bennekom. 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
Speciaal welkom aan Vera van Waardenburg, de aanstaande secretaris van de Dorpsraad.  
        
2.  Punten vanuit de Publieke tribune 
Geen punten 
 
3.  Vaststelling notulenvergadering 12 december2018 + besloten deel 
De notulen worden vastgesteld. 
  
4.  Ingekomen stukken t/m 8 februari 2019 
14-12-2018 Rob Hermans: mail inz. plaatsen stofmelder op de Website; 
18-12-2018 MFNH: Nieuwsbrief inz. plannen 2019; 
19-12-2018 Mieke Limmen: inz. ILT in beroep tegen vergunning Provincie voor       
Tata (incident 181203-000181); 
19-12-2018 Gem. Beverwijk: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019; 
20-12-2018 Tata: Uitnodiging Opening Tata Chess Tournament 2019; 
31-12-2018 Gem Beverwijk: Toekenning subsidie 2019; 
04-01-2019 T. Olivier: inz. enquête strand Wijk aan Zee/visie hoofdlijnen; 
09-01-2019 M. v. Hal: inz. afspraak Linda en Mirjam met Haydar Erol10-1-’19; 
12-01-2019 D. Voskuil: mail inz. Plan van Aanpak berichtenservice Tata Steel; 
14-01-2019 H. v.d. Berg: uitnodiging 2e Burentafel 28-01-’19, 19.00hr, Congres Centrum; 
16-01-2019 ODNZKG; inz. zaak 8754891 Ontwerpbeschikking Linde Gas (vastleggen koelwarmte en 
wijziging conditoneringsmiddelen). Afgehandeld door Sauw; 
16-01-2019 Tata: evaluatie opening Chess Tournament 2019; 
16-01-2019 Happy container: info folder; 
18-01-2019 D. Weidema: “Uit het weekbericht van Tata aan werknemers”; 
23-01-2019 D. Weidema: “Er is meer dan grafiet alleen”; 
23-01-2019 Mirjam Gosens verslag gesprek met reactie projectleider; 
25-01-2019 H. v.d. Berg inz. maandelijks overleg met leden Milieu 31-01-‘19 
25-01-2019 NMFNH: Nieuwsbrief; 
28-01-2019 Sanne Walvisch; inz. verzoek stofmelder toevoegen onder milieuklachten Website DR; 
28-01-2019 Judith Vlot, directoraat Klimaat & Energie: uitnodiging info bijeenkomst 
TenneT specifiek omtrent nadere toelichting aspect geluid 12 februari 2019; 
28-01-2019 Raad Beverwijk: Ontvangstbevestiging Aanvullende zienswijze bestemmingsplan Wijk 
aan Zee, docnr.IN-19-51592, Zaaknr. Z-16-34522 afd. Ruimte, team vergunningen; 
29-01-2019 Rob Hermans: bevestiging wijzigen Stofmelder op Website DR; 
31-01-2019 ODIJ: uitnodiging IJmondcommissie inz. energietransitie 5 feb. a.s.; 
31-01-2019 ODIJ: uitnodiging bijeenkomst Beverwijk Aardgasvrij 13-2 a.s.; 
04-02-2019 Verslag bijeenkomst horeca ondernemers van Ineke Holtwijk 4-2-2019. 
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5.  Financieel Jaarverslag 2018 
De Stichtingsraad dient een advies uit te brengen over de jaarrekening en het jaarverslag van de       
Dorpsraad. De jaarrekening dient echter 24 februari 2019 bij de gemeente te worden ingediend. Het 
bestuur stelt derhalve de jaarrekening vast onder voorbehoud van een positief advies van de 
Stichtingsraad. Deze ‘Concept’-versie gaat naar de gemeente. De kascontrole dient nog te gebeuren. 
 
6. Punten vanuit de werkgroepen 
a. Milieu  
Bijeenkomst energietransitie. 
Albert van Lochem is hierbij aanwezig geweest. Diederik Samson was één van de sprekers.  
De wethouders van de drie IJmond-gemeenten waren aanwezig. De gemeente Velsen gaf toelichting 
over waar de gemeente Velsen staat qua energietransitie. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk 
gaven geen informatie over de stand van zaken. Tata was aanwezig, en gaf aan dat ze wel een rol wil 
en kan spelen m.b.t. restwarmte faciliteren. De Dorpsraad blijft op de voet volgen wat de plannen 
zijn van de gemeente. Er is op dit moment geen afvaardiging namens de Dorpsraad in de 
Klankbordgroep.  
 
Maandelijkse afspraak Tata Steel.  
31 januari was de laatste afspraak. Naast de 1e hal (voor de roza-slak) is er nu ook besloten dat er nog 
een 2e hal komt, voor de convertor-slak. Dit is besloten mede door de toename van de boetes.  
De bouw van de 1e hal kan versneld van start gaan. I.p.v. over anderhalf jaar zal de hal voor de roza-
slak er nu over een half jaar zijn en operationeel zijn medio december 2019.   
De periode dat 2e hal operationeel zal zijn, is nog onbekend. Tijdens het overleg werd informatie 
gegeven over de verwachtingen/scenario’s m.b.t. toe- of afname CO2 gehalte tot en met 2050. Er 
kwam geen duidelijkheid over geplande toe- of afname van de fijnstof en de NOx tot en met 2050.   
 
SMS service Tatasteel. 
TATA gaat mensen per sms melden – ‘after the fact’ wanneer er een grafiet uitstoot is geweest, 
d.w.z. aan wie zich aanmeldt voor deze service. De Dorpsraad heeft beetje ‘mixed feelings’ hierover. 
De openheid van zaken die hiermee gegeven wordt, wordt gewaardeerd.   
 
b. Gezondheid 
Bezoek Lodewijk Asscher en Adnan Tekin van de PvdA op 2 maart 14:00-17:00 uur. 
Sauw Buwalda, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk en Linda Valent zullen daarbij aanwezig zijn.  
Advies: attendeer de Gedeputeerde Tekin op de zienswijze die de Dorpsraad indertijd over de 
verwerking van het Roza-slak heeft ingediend. Deze is toen niet overgenomen door de provincie. 
Nu loopt er een procedure uit oktober 2018 bij de rechtbank over een vergunning aan Tata 
betreffende windverhitters, waarvoor de Dorpsraad gevraagd heeft om meer onderzoek op 
onderdelen. De vraag is of de Gedeputeerde op de hoogte is van deze zienswijze en of hij de eerder 
afwijzing niet alsnog in overweging wil nemen. 
 
Verslag bezoek SP. 
De SP is al eerder op bezoek geweest. Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk en Linda Valent waren daarbij 
aanwezig. Ook de Stichting IJmondig nam hier aan deel. De politici bleken tot dusver niet goed op de 
hoogte te zijn. Ze constateren dat er dagelijks een lobbyist van Tata in de 2e kamer zit. In Den Haag 
wordt door Tata dus flink gelobbyd. Ze stelde vast dat in het woud van vergunningen veel dingen 
ondersneeuwen, en blijken bij de bestuurders veel zaken niet helder te zijn. Verder worden 
verschillende vergunningen door verschillende instanties afgegeven, zonder enige afstemming op 
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bijv. effecten van milieu op gezondheid:  bijv. milieuvergunningen worden door de gemeente 
afgegeven. Vergunningen/onderzoek ten aanzien van gezondheid door de Provincie/OD-NZKG.  
Ze toetsen allebei alleen hun eigen dingen. De aanwezige politici bleken zeer geïnteresseerd en 
vroegen uitdrukkelijk om extra informatie van de werkgroep Gezondheid.  
 
Onderzoek RIVM. 
Er komt een bijeenkomst nog deze week (eind feb.) samen met de GGD. Ook Dirk Wijdema (Velsen) 
zal hierbij aanwezig zijn.  
 
Stofmelder.nl 
De gegevens van al die meldingen gaan ook naar de GGD. Het blijkt echter nog onduidelijk bij de GGD 
wat ze er mee gaan doen. Wanneer je bij Tata een melding doet komen de gegevens sowieso niet bij 
de GGD. Hier zit nog een duidelijke lacune.  
 
c. Ruimtelijke ordening 
Overzicht overheidspublicaties t/m 9-2-2019.  
Geen vragen. 
 
Terugblik op vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad. 
O.a. kleine aanpassing t.a.v. Camping Aardenburg en de overgangsregeling breedte strandhuisjes. 
Ook is vastgesteld dat bouwlocatie W6, Voorstraat 40-42, een zorghotel mag worden met een 
maatschappelijke bestemming en geen gewoon hotel mag zijn.  
Wat betreft geluidsnormen is er niets aangepast in het bestemmingsplan. De Dorpsraad vindt dit een 
gemiste kans, qua gezondheid en milieu.  
 
Verslag van de bijeenkomst geluid transformatorstation net op zee HKNWA 12-2-2019. 
Sauw Buwalda en Pieter Elzer zijn hierbij aanwezig geweest. Bij 4 van 6 transformatoren die nu 
gebouwd gaan worden zal er bij wind mee ong. 28Db te horen zijn bij het begin van het dorp (bijv. 
woningen Duinrand en begin van de Julianaweg). Dit wordt dan veroorzaakt door de 
transformatoren samen met de reeds aanwezige geluidshinder van o.a. de walserij.  
Deze verwachtingen zijn gebaseerd op theoretisch onderzoek. Er blijken nog geen praktijk-
voorbeelden/-onderzoeken.  
De vergunning voor de bouw van het transformatorstation ligt op dit moment ter inzage bij de 
gemeente. Over twee weken begint op het betreffende terrein reeds de bomenkap.   
Door alle geuite bedenkingen wil Tennet wel extra geluid reducerende maatregelen nemen, maar ze 
doen dit alleen als ze hiertoe officieel opdracht krijgen vanuit het ministerie. Niet op verzoek van 
omwonenden of gemeente. En het is onzeker of er een opdracht vanuit het ministerie zal komen.  
Verder bleek dat wettelijk is bepaald dat een klachtenpercentage van 20% ( overlast door bewoners) 
akkoord/geoorloofd is.  Dus wanneer 1 op de 5 bewoners geluids-of gezondheidsklachten 
ondervindt, is dit wettelijk akkoord. En anders geformuleerd: pas wanneer meer dan 20% van de 
omwonenden last heeft, (en ook klaagt?) kan er een zaak van worden gemaakt.  
 
d. Dorpsbelangen 
Verkeerssituatie rond Sonnevanck.  
Roland Snijders en Heleen Vink zouden dit oppakken. Zij zijn niet aanwezig.  
Het onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
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e. Economie en toerisme 
Strandvisie Wijk aan Zee. 
Geconstateerd wordt dat er wel regels zijn voor het uitlaten van honden, maar paarden worden niet 
specifiek genoemd. Gekeken wordt wat de huidige regels zijn met betrekking tot paarden op het 
strand.  
 
Verslag bijeenkomst horeca ondernemers van Ineke Holtwijk 4-2-2019. 
Wat met name opviel is de algemeen bestaande angst van de ondernemers om te klagen over de 
ervaren overlast, omdat ze ook klandizie van Tata hebben, en dit niet willen verliezen, maar dat ze 
ook genoeg hebben van de overlast.  
 
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur 
Behoefte onderzoek (welzijns)voorzieningen in Wijk aan Zee. 
De verslagen van de eerste bijeenkomsten van de stuur/kerngroep zijn ter kennisname. 
 
7. Rondvraag 
Pieter Elzer: Tata zou graag een Town-hall filmpje willen maken van de Dorpsraad.  
De Dorpsraad wil graag eerst wat meer informatie van Tata hierover krijgen. Wat voor vorm en 
inhoud? En sowieso voorwaarden stellen. Wat beoogt Tata met het gewilde filmpje? Als er meer 
informatie over komt, zal de Dorpsraad het in beraad nemen. 
 
Pieter Elzer informeert naar het Dorpsraad-Archief: dit wordt opgepakt wanneer de nieuwe 
secretaris operationeel is. 
 
De Dorpsraad is uitgenodigd voor een bijeenkomst die Fred Segaar van TV-NH organiseert over het 
bestemmingsplan. Besloten wordt om hier niet heen te gaan.  
 
8. Opvolging voorzitter 
Dit agendapunt wordt door de vicevoorzitter, Jaap Durge,  geleid. 
Per 1 juli is de voorzitter aftredend en niet beschikbaar voor herbenoeming in deze functie. Er dienen 
afspraken gemaakt te worden over hoe de opvolging geregeld gaat worden. 
De wens wordt geuit gezamenlijk een profiel vast te stellen. Gezamenlijk bepalen of de Dorpsraad  
bv. een actieve voorzitter, of een meer procedurele voorzitter wil.  Een procesaanjager of een 
sfeerverbeteraar/-bewaker?  
Ineke en Pieter gaan een concept profiel schrijven, deze zal geagendeerd worden voor de volgende 
vergadering, om dan tot een gezamenlijk voorstel m.b.t. profiel gezochte voorzitter te komen.     
 
9. Sluiting 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2019. 
 
 


