Notulen vergadering Dorpsraad 10 april 2019 in De Moriaan, aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Peter Duin (vz.), Tineke Vos (secr.), Evert Hoogewerf (pen.m.), Hans Dellevoet, Pieter
Elzer, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Onno Honig, Linda Valent, Heleen Vink, Vera van Waardenburg,
Wessel Westerveld, Albert van Lochem (extern adv.), Yvonne Schaafsma (notulist).
Bericht van verhindering: Sauw Buwalda, Jaap Durge (vvz.).
Publieke Tribune: Kees Vroonhof, Doede Zoete, Margriet Verheijden, Lillian van Bennekom, Irene
Gerlofsma, Petri Raymakers, Greet Cudovan.
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Benoeming nieuwe voorzitter en secretaris
Voorgedragen wordt Vera van Waardenburg als voorzitter per 1 mei 2019.
Er is voldoende quorum aanwezig en Vera wordt met algemene stemmen gekozen.
Peter Duin wordt per 1 mei gekozen tot secretaris tot uiterlijk 1 juli 2019.
Er wordt ondertussen gezocht naar een nieuwe secretaris.
3. Punten vanuit de Publieke tribune
Geen.
4. Vaststelling notulen vergadering 13 maart 2019
De notulen worden vastgesteld, ook van het besloten deel.
5. Ingekomen stukken t/m 2 april 2019 (bijlage)
06-03-2019 Ineke Holtwijk: Eigen verslagje bijeenkomst Tata Steel;
07-03-2019 NFNH: Partijenvergelijker Provinciale verkiezingen;
07-03-2019 Clarissa Meinzer, TenneT: uitnodiging bijeenkomst 14 maart a.s. inz. werksessie project
Holl. Kust (west);
08-03-2019 W. Nieuwenhuizen: inz. ondergrondse afval containers (via contactformulier DR);
afgehandeld Peter;
08-03-2019 Marco v. Rossum: verzoek deelname aan campagne meer woningbouw NH kleine
kernen;
12-03-2019 OD-IJmond: Verslag bijeenkomst “Verkenning duurzame warmte Beverwijk”;
13-03-2019 Hidde Kamst: inz. het in kaart brengen luchtkwaliteit in de regio IJmond;
13-03-2019 Ineke Holtwijk: inbreng t.b.v. DR vergadering i.v.m. afwezigheid;
14-03-2019 Mirjam Gosen: doorgestuurd bericht van hr. Tekan inz. aanvulling vragen gesteld aan de
minister van EZ en Klimaat t.a.v. grafiet en mogelijke geluidsoverlast van transformatorstation van
TenneT door de heren Moorlag en Gijs;
14-03-2019 Gemeente Beverwijk; ter inzage legging Bestemmingsplan Wijk aan Zee;
20-03-2019 Clarissa Mainzer, TenneT: uitnodiging tweede werksessie 28 maart van 15.00 tot 17.00
hr. in de Moriaan;
20-03-2019 Robert Moens Tata: persbericht inzake explosie bij de Cokes- en Gasfabriek;
20-03-2019 Mw. Been-Visser: uitnodiging van de Commissaris van de Koning voor een gesprek met
de DR omtrent overlast Tata op 29 maart a.s.;
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21-03-2019 H.v.d.Berg: uitnodiging maandelijks overleg 4 april a.s. 19.30 – 21.00hr;
26-03-2019 Sandra Laureys: (via contactformulier DR) vraag over afval;
26-03-2019 Mw. Been-Visser: bevestiging gesprek met de Commissaris van de Koning vrijdag 29
maart 14.00hr in Hotel de Klughte; Sauw en Linda gaan;
26-03-2019 Ilse Konings; TenneT, verslag werksessie 14-03 jl., deelnemerslijst en reminder
uitnodiging 28 maart a.s.;
27-03-2019 Hidde Kamst: persbericht Hollandse luchten;
28-03 2019 MFNH: Nieuwsbrief;
28-03-2019 Ilse Konings, TenneT: reactie op verslag met petitie “Ban de Brom”;
30-03-2019 Leo Kicken, Heliomare; info m.b.t. voortgang bouwplannen REA-College;
01-04-2019 Marc Kouwenhoven; info inz. BUD toets i.v.m. verzoek om onderhoud pad Dorpsduinen;
01-04-2019 Clarissa Mainzer, TenneT: toezending presentatie werksessie 28-03 jl.;
01-04-2019 Bob Schulze, SENV.D. Architecture: afspraak omtrent definitieve bouwplannen REACollege;
Betreffende toegankelijkheid van de stukken via de website wordt besloten dat de nieuwe secretaris
dit als taak op zich zal nemen.
6. Terugblik bezoek Commissaris van de Koning d.d. 29 maart 2019
De Commissaris van de Koning heeft voorgesteld om een Tata tafel in te stellen, naar voorbeeld van
de Alders tafel voor de Schiphol problematiek.
De werkgroepen Milieu en Gezondheid geven de voorkeur om terug te gaan naar het meer effectieve
2x per jaar overleg met Tata. Dit wordt als voldoende gezien en is ook altijd zo ervaren. Niet meer
maandelijks overleg zoals Tata dat wil. In de praktijk blijkt keer op keer dat Tata op veel van de
vragen geen antwoord geeft. Zelfs niet op de geagendeerde, herhaalde en/of de duidelijk vooraf
schriftelijk gestelde vragen. Steeds opnieuw luisteren naar hun presentaties zonder zelf antwoorden
te krijgen op onze vragen is niet waar we voor willen blijven komen opdraven.
De werkgroepen Milieu en Gezondheid voelen niets voor een Tata tafel. De vergadering ondersteunt
deze mening. Als er een duidelijke aanleiding is, kan en zullen ze een extra gesprek inplannen.
7. Punten vanuit de werkgroepen
a. Milieu
Verslag van maandelijkse overleg Tata Steel d.d. 4 april;
In mei gaat de 1e paal in de grond voor de hal van de ROZA slak. Die hal zal gereed zijn in 2020.
De 100 miljoen euro die Tata in de media heeft aangekondigd hebben betrekking op de oplossingen
voor convertorslak en rozaslak. Hoe dat geld precies besteed gaat worden, wordt ca. mei bekend
gemaakt. Totale anti-overlastprogramma beslaat tien jaar.
Hierin staan o.a. de volgende punten opgenomen:
- Voor verwaaiing denkt Tata aan stofschermen die je kunt optrekken als het nodig is.
Overkappen vindt Tata te duur; het is een te groot gebied.
- Meer afzuiging voor de Oxystaalfabriek.
- Vermindering stofemissies van het ovenhuis.
Wel of niet voortzetten procedure Raad van State inzake windverhitters Tata Steel.
Sauw opperde vorige maand dat het misschien beter is om ons uit de procedure terug te trekken.
De werkgroep heeft dit onderwerp niet besproken in de laatste vergadering.
Het punt gaat door naar de volgende vergadering.
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b. Gezondheid
Stand van zaken Gezondheidsonderzoek (RIVM/GGD).
Komende week is er een overleg met de Klankbordgroep. Hierbij is ook een afvaardiging van de
stofmelder.nl en de bandebrom.petitie.nl groepen aanwezig.
c. Ruimtelijke ordening
Overzicht overheidspublicaties; Dit geeft geen aanleiding tot vragen.
Verslag overleg met architect en projectontwikkelaar REA-college d.d. 9 april.
Onno Honig, Hans Dellevoet en Peter Duin zijn bij dit overleg geweest. Er komen aan de voorzijde 14
appartementen voor de particuliere verkoop met parkeerplaatsen in de kelder. De hele voorkant
gaat neer en wordt opnieuw gebouwd. De bouwvergunning zal begin mei worden ingediend na de
afloop van de beroepstermijn voor het bestemmingsplan.
Het achterdeel blijft staan maar wordt heringedeeld tot 28 huur zorgunits voor dementerende
mensen (zorginstelling, zorgindicatie van 5-7, de zwaardere/zware zorg). Er is gepleit om bij plaatsing
Wijk aan Zeeërs voorrang te geven. Dit zal door de ontwikkelaar bij de verhuurder ingebracht
worden. Heliomare verlaat aan het eind van dit schooljaar het gebouw.
Verslag werksessie project Net op Zee Hollandse Kust west Bèta (HKWb) d.d. 14 maart.
Veel dingen blijven nog erg vaag, te vaag. Worden al dan niet bewust nog niet beschreven of
gefaseerd publiekelijk gemaakt. Heel frustrerend. Alleen het marketing verhaal werd in het begin
vertelt, en mondjesmaat komt er steeds een beetje meer informatie bij. Had de gemeente Beverwijk
al die gegevens vooraf bij het instemmen voor de bouw/plaatsing van zo’n groot transformatorstation met nog meer trillings- en geluidsbelasting voor Beverwijk-West en Wijk aan Zee?
Vanuit de gemeente zijn er recent 2 moties ingediend, die zijn aangenomen. O.a. om ‘Den Haag’ te
vragen dat TenneT het transformatorstation geluidsarm maakt (inpakt). ‘Wijk aan Zee’ als locatie is
door de gemeente Beverwijk toegestaan zónder een enkele voorwaarde ten aanzien van
bescherming van de gezondheid te stellen. Dit wordt als kwalijk ervaren en wekt verbazing.
De gemeente Zaandam en Heemskerk stelden namelijk wel duidelijke voorwaarden. Waarom kwam
Beverwijk niet op voor het beschermen van de gezondheid? ‘Wijk aan Zee’ is gekozen omdat het de
goedkoopste optie is. De gemeente Beverwijk blijkt slechts aandacht geschonken te hebben voor
economische effecten, en niet voor garantie en/of veilig stellen van de gezondheid.
De alternatieve aangewezen locatie werd afgekeurd vanwege Unesco erfgoed (forten). Ofwel
cultureel erfgoed gaat voor de gezondheid van mensen??
Bomenkap compensatie. Daar wordt door TenneT en de gemeente Beverwijk op dit moment naar
gekeken. Mogelijk komen er bomen langs de westelijke randweg. Evert Hoogewerf heeft samen met
Elly Dubbeld mogelijke locaties in het dorp bekeken. Er blijken allerlei beperkende regels in zwang te
zijn zoals “minimaal 20 bomen op een rij” etc. waardoor volgens de gemeente veel locaties niet
mogelijk zijn.
Hoe verder met het bestemmingsplan?
Eerst zal gekeken worden naar de haalbaarheid van een bezwaar. Is de eigen procedure van de
Dorpsraad correct geweest? Indien dit haalbaar blijkt, zal er een extra vergadering gepland worden,
waarin dit in stemming gebracht zal worden. Het uitwisselen van meningen per mail wordt niet
gewenst gevonden.
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d. Dorpsbelangen
Yvonne Schaafsma was voorgedragen als extern adviseur van de werkgroep Dorpsbelangen, maar is
vooralsnog niet beschikbaar;
Verkeerssituatie rond Sonnevanck: Er is gesproken met o.a. Marc Kouwenhoven, en besloten dat er
haaientanden komen plus een haaienkop voor het terras van Sonnevanck.
Problemen rond de invoering huisvuilpasjes.
Op 2 mei hebben Heleen Vink en Peter Duin een gesprek hierover met wethouder Hanneke Niele.
De situatie in Wijk aan Zee is nogal anders dan in Beverwijk, gezien de vele zomerhuizen en
buitenlandse tijdelijke werknemers. En het blijkt nu al in de praktijk dat het niet goed werkt voor ons
dorp.
e. Economie en toerisme
Opening strandseizoen d.d. 13 april.
A.s. zaterdag wordt het kunstwerk van Rik Hermans bij de stenen trap, opgang Zwaanstraat,
onthuld. Het transformatorhuisje beneden aan de trap is opgefrist en heeft graffiti gekregen.
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur
Ter kennisname: Draaiboek verkenning inwoners Wijk aan Zee over toekomstig voorzieningenniveau.
Wessel Westerman is hierbij betrokken geweest, maar was te weinig beschikbaar om bij de
gesprekken in het dorp aan te haken. Er is verder een plan om met een bus jongeren te polsen.
8. Rondvraag en sluiting
Evert Hoogewerf meldt dat het huidig slibdepot aan het eind van de Reijndersweg een energiehaven
wordt. D.w.z. er komt een extra (industriële) werkplek, met extra (ook zwaar) werkverkeer. Wat zijn
de plannen rondom deze toekomstige extra verkeersbelasting? Is de intentie dat het traject voor het
extra verkeer (de aanvoerweg naar de energiehaven) loopt via het Tata terrein, zoals eerder is
toegezegd? De vraag gaat mee in het periodieke overleg met Tata.
Pieter Elzer meldt dat de Smaakmarkt dit jaar op zaterdagavonden zal plaatsvinden i.p.v. op de
vrijdagavonden. Dit om meer vrijwilligers te krijgen op zaterdagmiddag i.p.v. vrijdagmiddag.
Pieter Elzer geeft aan dat hij zich kandidaat stelt voor de functie van secretaris.
M.b.t. Harsco handhaving: De Stichting IJmondig en andere partijen willen gezamenlijk meer
handhavingsverzoeken doen aan de provincie/Omgevingsdienst en heeft hiervoor ook aan de
Dorpsraad gevraagd of zij deze handhavingsverzoeken mede wil ondertekenen. De Dorpsraad gaat
hiermee akkoord.
Vraag over de geplande uitbreiding van Hotel Hoge Duin. Wat gaat dat doen met de extra
parkeerdruk? Komt die bij de strandparkeerplaats voor het hotel? Besluit: zelf eerst onderzoeken
wat er op dit moment qua herinrichting mogelijk is. Als aandachtpunt aanhouden bij het beoordelen
van de aanvraag voor een bouwvergunning.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit het openbare deel van de vergadering.
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