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Notulen Dorpsraadvergadering 13 maart 2019 in De Moriaan aanvang 20.00 uur (concept) 
 
Aanwezig: Peter Duin (vz.), Jaap Durge (vvz.), Tineke Vos (secr.), Sauw Buwalda, Mirjam Gosen, Linda 
Valent, Heleen Vink, Vera van Waardenburg, Albert van Lochem (extern adv.), Yvonne Schaafsma 
(notulist). 
Bericht van verhindering: Evert Hoogewerf (pen.m.), Hans Dellevoet, Pieter Elzer, Ineke Holtwijk, 
Onno Honig, Wessel Westerveld. 
Publieke Tribune: Albertje Duijst, Juriaan Mulder, Lilian van Bennekom, Roland Snijders, Hans 
Turlings (Ver.v.Beh.vd Duinen WaZ), Rod Himsley, Jannet Pieters, Kees Vroonhof, Peter Weel. 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Punten vanuit de Publieke tribune 
M.b.t. paarden/honden/activiteiten op het strand: de gemeente Katwijk werkt met een vlag die 
dagelijks aangeeft of er overdag wel of niet vrije toegang is voor dieren/activiteiten, met name ook 
voor het strandseizoen. Op deze manier kan er op de ook best vele koude stille lege stranddagen   
zomers wel door honden/paardeneigenaren etc. vrijuit gebruikt worden. De vlag geeft dagelijks aan 
of het mag die dag. Dit zouden wij ook voor Wijk aan Zee kunnen doen. Er zijn zoveel stille 
stranddagen gedurende het 6 maanden durende strandseizoen, waarop je best met je hond overdag 
op het strand zou kunnen wandelen. Hoe pakken we dit aan? Antwoord: je kunt het o.a. inbrengen 
bij verbeterjebuurt.nl (bij de gemeente Beverwijk).  
 
3.  Vaststelling notulenvergadering 13 februari 2019 
Bij het agendapunt strandvisie is de vraag gesteld wat de regels zijn voor paarden op het strand. Uit 
navraag blijkt dat dit is vastgelegd in de APV, waarbij voor paarden dezelfde regels gelden als voor 
honden. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Ingekomen stukken t/m 5 maart 2019  
06-02-2019 Alwin Seegers, Gem Beverwijk: voorwaarden subsidieafrekening 2018; 
09-02-2019 via de website; “Samenloop voor Hoop”;  
14-02-2019 Judith Vlot: verslag bewonersavond 02-12-2019 geluid transformatorstation NKNWA + 
verslag bijeenkomst transformatorstation Net op Zee NKN HKW Alpha 
14-02-2019 J. Rooker: klacht stofoverlast via website; beantwoordt door secretariaat; 
15-02-2019 D. Voskuil: inspreken filmpje wg Milieu en Gezondheid; 
19-02-2019 D. Voskuil: agenda en verslag overleg Tata wg Milieu en Gezondheid; 
22-02-2019 Sam v. Alst: uitnodiging Vitale Leefomgeving Wijk aan Zee; 
25-02-2019 NMFNH nieuwsbrief maart 2019 
25-02-2019 RWS: persbericht inzake sluiting sluizencomplex t/m april 2019 
26-02-2019 Hans v.d. Berg: uitnodiging maandelijks overleg Tata Steel 28-2- 2019; 
26-02-2019 RWS, Jeroen Stein inzake de ter inzagelegging Ontwerp projectplan Selectieve 
onttrekking tegen verzilting NZK door de nieuwe zeesluis; 
27-02-2019 Clarissa Mainzer: brief inzake werkzaamheden Zeestraat t.b.v. project netaansluiting 
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha); 
28-02-2019 Astrid Bolle, OPENIJ: verslag en actielijst Burenoverleg 12-02-2019; 
04-03-2019 Liesbeth Eshuis, TenneT: nadere info omtrent werksessie 14 maart a.s. m.b.t.  
kabelroutes; 
04-03-2019 Clarissa Mainzer inzake werksessie TenneT en EZ t.a.v. project Holl. Kust (west Beta); 
05-03-2019 RWS NZKGIJ: nws. brief.  



 

Pagina 2 van 5 

 

Aanvulling: 
22-02-2019 Rechtbank Noord Holland: Verweerschrift Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
inzake BBT 65 Tata Steel (windverhitters). 
 
5.  Profiel voorzitter 
Besproken wordt het ingediende concept profiel voorzitter. De vraag is: willen we als Dorpsraad een 
voorzitter die met name uitvoerder is van wat de Dorpsraad vindt, die bij vergaderingen grotendeels 
gespreks-/vergader-/procesleider is? Of willen we iemand die ook duidelijk richtingsleider, 
koersleider is? Besproken wordt dat de voorkeur gaat om gezamenlijk als Dorpsraad een aantal 
heldere richtingen voor de Dorpsraad te bepalen en uit te zetten, en dat de rol van de beoogde 
voorzitter (o.a.) zal zijn die afgesproken richtingen te bewaken. Proces bewaker en begeleider. De 
mening van de voorzitter is vanzelfsprekend één van de meningen.  
Besloten wordt het ingebrachte concept profiel over te nemen, met als aanpassing: het woord 
‘vereiste’ vervangen door ‘een eigen mening wordt gewaardeerd’. Verdere discussie over het nieuwe 
beoogde voorzitterschap gaat door naar het besloten deel van de vergadering.  
 
6. Terugblik bezoek Lodewijk Asscher 2 maart 2019 
Sauw Buwalda, Pieter Elzer, Ineke Holtwijk en Peter Duin waren bij het voorgesprek met Lodewijk 
Asscher en Adnan Tekin. De aanwezige Dorpsraadsleden hebben 3 hoofdpunten ingebracht bij 
Lodewijk Asscher: de TenneT Trafo, de grafiet overlast, en Hisarna. Inmiddels zijn er door de PvdA al 
vragen in de 2e kamer gesteld over het trafostation van Tenet. De Gedeputeerde van de provincie NH 
Adnan Tekin heeft de kamervragen ondersteund.  
 
7. Punten vanuit de werkgroepen 
a. Milieu  
Maandelijkse overleg Tata Steel 31 januari en 28 februari. 
Het schriftelijke verslag van Ineke Holtwijk wordt zeer gewaardeerd door de Dorpsraad. Het verslag 
van Tata wordt niet helemaal correct bevonden. Ook het vorige verslag (januari bijeenkomst) was 
niet helemaal compleet, nl. het verzoek van de Dorpsraad vertegenwoordigers aan Tata om ook 
fijnstof effecten onderzoek plus heldere plaatjes, kwam niet terug in het verslag door Tata.  
Besproken wordt om voortaan ook een eigen verslag te maken, als werkdocument voor de 
Dorpsraad, zodat alle Dorpsraadsleden informatie krijgen over de bijeenkomsten.  
Het Tata verslag is het formele document, daarom wel zorgen dat belangrijke ingebrachte punten of 
verzoeken ook in het formele verslag van Tata terecht komen. Corrigeer/verhelder aan Tata aan wie 
het verslag wordt toegezonden, met gecorrigeerde tel./email gegevens etc.  
 
Er zijn schriftelijke kamervragen door Groen Links gesteld, o.a. m.b.t. vergunningsverlening door de 
provincie, illegale vervuiling, de TenneT vergunning en ‘aanvaardbare overlast’, etc.  
 
M.b.t. vuilstort. Vier jaar geleden werd bij de vergunning gesteld door het RIVM dat het opgeruimd 
moest worden. Het vervuilde stuk grond ligt er al vier jaar illegaal en Gedeputeerde Staten heeft niet 
gehandhaafd. De actie ligt nu bij de overheid, de minister moet antwoord geven op de gestelde 
vragen.   
 
Windverhitters: er is door de Dorpsraad een procedure aangespannen en ook door ILT (Inspectie 
Leefomgeving en Transport). De zaak moet nog voorkomen. De Omgevingsdienst NZKG heeft reeds 
zeer gedegen geantwoord. Deze aanvullende stukken worden meegenomen in de procedure. De 
vraag is of gezien deze verdere onderbouwing hoe de Dorpsraad verder moet gaan met deze 



 

Pagina 3 van 5 

 

procedure? Misschien middels een jurist verdere stappen ondernemen? Of zich van de zaak 
terugtrekken en de verdere procedure aan de ILT overlaten?  
 
b. Gezondheid 
Stand van zaken Gezondheidsonderzoek (RIVM/ GGD). 
Mede dankzij de enquête van de stofmelder heeft het RIVM een ‘verzadiging’ van 
gezondheidsvragen. Nu neemt het RIVM een half jaar om de specifieke gezondheidsvragen te 
bepalen. Dan gaat het naar Gedeputeerde Staten. Tijdens dit half jaar beginnen ze wel al met aantal 
zaken te onderzoeken. Miriam Gosen heeft specifiek ook aan het RIVM gevraagd om monsters te 
nemen m.b.t. Vanadium en de andere (fijn)stoffen. 
 
Aankomende overleggen. 
Er komt een vervolg overleg met wethouder Haydar Erol. Gevraagd zal worden wat de stand van 
zaken is van de motie m.b.t. gezondheidsonderzoek. 
Strategie (wat dragen we uit m.b.t. gezondheid/leefbaarheid) en hoe en met wie? 
Soms de ‘luis in de pels strategie’. Soms een andere insteek. Het dagelijks bestuur was m.b.t. de 
Townhallmeetings van Tata van mening, dat je als toehoorder daarbij aanwezig kunt zijn. Algemene 
mening van de Dorpsraad is, dat het bijwonen van deze meetings geen prioriteit heeft. 
 
Social Media t.a.v. gezondheid/milieu; informeren dorpsgenoten.  
De werkgroep Gezondheid wil dit zelf kunnen doen via FB. Linda Valent doet dat nu op persoonlijke 
titel en dat is niet handig. Linda Valent zal toegevoegd worden als redacteur op de Facebookpagina 
van de Dorpsraad. 
 
c. Ruimtelijke ordening 
Moties bij vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad. 
Amendementen en moties van de raadsvergadering rondom het bestemmingsplan.  
Aangenomen: amendement 1 en 4; motie 2 t/m 7. 
M.b.t. motie 4 zal de  werkgroep Gezondheid samen met de werkgroep R.O. nog kijken of dit 
voldoende is en komen dan met een advies. Vanaf 20 maart wordt het bestemmingsplan 
gepubliceerd en kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend binnen 6 weken desgewenst 
bezwaar maken.  
Verworpen: amendement 2 (camping Aardenburg), 3 (camping Vondeloord) en 5 (strandhuisjes), en 
motie 1 (strandhuisjes). Deze twee laatste betr. strandhuisjes zijn via een eerdere motie al 
gehonoreerd.  
 
TenneT geluid transformatorstation net op zee 
De vraag wordt gesteld of de Dorpsraad indertijd door de gemeente is geïnformeerd over dat Wijk 
aan Zee als voorkeurslocatie is gekozen. De Dorpsraad is destijds bij een van de eerste informatie-
bijeenkomsten op de hoogte gesteld dat Wijk aan Zee als voorkeurslocatie was aangemerkt. 
 
Bomenkap TenneT. 
Er blijkt hier niets meer tegen te doen. 
 
Oproep Stemmen voor Wonen. 
Beantwoorden: ‘is in geval van Wijk aan Zee niet van toepassing’.  
 
Pand De Zwaanstraat v/m Liefhebbers.  
Gemeld wordt dat boven de eigenaar gaat wonen. Beneden wordt deels B&B, deels wijnbar.  
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d. Dorpsbelangen 
Verkeerssituatie rond Sonnevanck. Wordt vervolgd, is in afwachting van een afspraak met Marc 
Kouwenhoven.  
 
e. Economie en toerisme 
Geen punten. 
     
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur 
Ter kennisname verslag behoefteonderzoek (welzijns)voorzieningen in Wijk aan Zee 28-2-2019. 
Wessel Westerveld gaat deelnemen aan de gesprekken met dorpsbewoners om vragen en behoeften 
boven water te krijgen. Dit gebeurt naast een enquête.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
Yvonne Schaafsma: Stapeling van Geluid, en met name alle constante tonen, hoe zit dat bij de 
vergunningsverlening aan TenneT? Zijn er juridisch of anderzijds mogelijkheden om te verzoeken of 
af te dwingen dat stapeling van geluid wel degelijk meegenomen wordt in de besluitvorming? Wie of 
welke partij(en) kan/kunnen op dit moment verzoeken bij de vergunningsverlener stapeling serieus 
mee te nemen?  De Wethouder? De GGD? De Omgevingsdienst NZKG? Het geluidsonderzoek van 
TenneT neemt stapeling van de reeds bestaande geluidsoverlast en gezondheidseffecten niet mee.  
Mag de vergunningverlener stapeling  en de bekende en erkende zwaarwegende gezondheids-
effecten ervan negeren? Yvonne Schaafsma deelt haar recente ervaring in de expositieruimte van de 
Kop van WaZ waar op dit moment een video/audio expositie is met ca. 8 monitors met zachte (lager 
dan 20dB) geluiden, die via koptelefoons onbestendig en op de achtergrond toch de ruimte in 
komen.  Na 4 uur werken in deze stapeling van onbestendige en continue geluiden was ze bekaf.  
Overduidelijk werd hoe het langer dan een aantal uur in een wazige mix van verschillende brom- en 
pieptoon leven en slapen je lichaam overbelast en uitput.  
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  


