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Pleitnota, Dorpsraad Wijk aan Zee 

Zaak: Zaaknummer HM 19 / 1215 GEMWT EVE1 

Betreft: handhaving Harsco 

Behandeling: Rechtbank Noord-Holland, Team Bestuursrecht Algemeen en 

Belasting 

 

Edelachtbaren, aanwezigen, 

Graag willen wij u toelichten, en met argumenten onderbouwen, waarom de Dorpsraad Wijk 

aan Zee belanghebbende is in deze zaak, en waarom de handhaving met ook oplegging van 

dwangsommen terecht en in effectief belang is van de Dorpsraad en de omwonenden voor wie 

zij opkomt.  

Het belang van de Dorpsraad betreft het belang van de burgers en zij ondervinden 

gezondheidsschade en overlast door de uitstoot waarmee de werkzaamheden van Tata en 

Harsco gepaard gaan. In de stichtingsraad van de Dorpsraad zijn alle volwassen inwoners van 

Wijk aan Zee verenigd. De Dorpsraad heeft als hoofddoelstelling: bevordering van de 

leefbaarheid van Wijk aan Zee. De Dorpsraad heeft bij de Provincie Noord Holland en de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangedrongen op handhaving inzake de 

overschrijdingen van de vergunningsnorm bij Harsco. 

Tata en Harsco spreken van overlast. Er is zeker sprake van grote overlast bij omwonenden 

door hun bedrijfsvoering. De Dorpsraad is echter geschokt dat slechts gesproken wordt over 

overlast, waar evident is, en recent nog aangetoond door het RIVM in een onderzoek dat de 

gezondheid, met name van jonge kinderen, in het geding is. De Dorpsraad spreekt daarom van 

gezondheidsschade en overlast. 

 

* 

 

De kwestie die voorligt is of de opgelegde dwangsom terecht is. Harsco bestrijdt in essentie 

dat de vergunningsnorm met betrekking tot stofemissie waaraan zij gehouden is, redelijk is en 

bestrijdt ook dat de dwangsom daadwerkelijk kan bijdragen tot gedragsverandering. 

Tata voegt hieraan de gebruikelijke mystificaties toe, door processen en bedrijfsvoering te 

bespreken. Daarnaast schuift het bedrijf ook een recent gelanceerde Roadmap 2030 naar 

voren waarin zelfs maatregelen tot tegengaan van de grafietuitstoot zijn opgenomen.   

Maar daar gaat het hier niet om. Deze informatie leidt slechts af van de kernvragen. En dat is: 

kan Harsco aan de vergunningsvoorwaarden voldoen en is de dwangsom een effectief middel 

in de handhaving?  

Om deze kernvragen te kunnen beantwoorden willen wij eerst enkele historische feiten onder 

uw aandacht brengen. Tata IJmuiden bestaat ruim honderd jaar. Het beroept zich op 
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hoogwaardige technologische kennis en innovatief vermogen. We mogen het bedrijf dus als 

competent kwalificeren.  

De slakverwerking is juridisch en economisch uitbesteed aan Harsco (en voorheen aan 

anderen), maar de slakverwerking is een integraal en essentieel onderdeel van het totale 

proces bij Tata. Proceswijzigingen worden dan ook vooraf intensief met elkaar besproken en 

gezamenlijk besloten. Zo ook drie à vier jaar geleden de voorgenomen wijziging van de 

verwerking van het zogeheten rozaslak. De procedure waarin een dergelijke proceswijziging 

besproken wordt, staat bekend als een ‘management of change’ procedure.  

De wijziging met betrekking tot de rozaslak die tussen Tata en Harsco besproken en 

geëvalueerd werd in deze management of change procedure betrof een economische 

verbetering met hoog financieel rendement. Men ging over op vloeibaar kiepen van de slak. 

Deze wijziging leidde tot procesverkorting en via de verschroting van de slakkenpannen - die 

dan deels overbodig zijn - tot de vrijval van kapitaal. Er waren nagenoeg geen investeringen 

nodig. Dus was er een heel hoog financieel rendement. In de kantlijn werd gesignaleerd dat de 

verandering enkele overlastproblemen zouden verminderen. Een milieurisico werd niet in de 

overweging meegenomen. Men had de ‘grafietregens’ niet voorzien, zegt Tata/Harsco 

publiek. De management of change procedure bij Tata is vooral een economische evaluatie. 

De uitstoot van stof doet daarin normaal gesproken niet mee want de uitstoot van stof is 

gratis.  

Is dat raar?  

Ja dat is heel raar. Omdat vergelijkbare grafietregens zich ook in de jaren negentig hebben 

voorgedaan. Een honderdjarig competent bedrijf moet in staat geacht worden in zijn analyse 

alle risico’s op uitstoot van stoffen te overzien en in te schatten.  Het ging toen niet om een 

incident. We citeren uit de krant van 1991: ‘Grafietregens verzilveren Wijk aan Zee’. ‘’ In een 

emotionele vergadering spraken circa tweehonderd inwoners zich uit voor juridische en 

andere stappen tegen het bedrijf’. ‘Afgelopen vrijdag zijn bewoners overgegaan op een 

blokkade van het bedrijf.’ ‘Milieugedeputeerde De Boer heeft laten weten de terugkerende 

stofemissies beu te zijn.’ 

Dat het bedrijf de proceswijziging die leidde tot de huidige grafietregens drie à vier jaar 

geleden heeft doorgevoerd zonder tijdige vergunningswijziging is een andere discussie. Maar 

hier is vooral relevant de vraag of het bedrijf heeft gereageerd toen de proceswijziging tot 

meer uitstoot leidde.  

Het onthutsende antwoord is: nee. Het moest van de bevolking komen - de zogenaamde 

kanarie in de kolenmijn - om aandacht te vragen voor dit probleem. En vanaf het begin is het 

ook geboekstaafd door een van hen (Dirk Jan Prins, hier in de zaal aanwezig) die als hij een 

uurtje vrij had op de uitkijk ging staan. De fotograaf legde - in weer en wind - de soms 

dagelijkse stofwolken en overtredingen bij Harsco vast. Deze bevolking, amateurs die 

tegenover vorstelijk betaalde professionals staan, vraagt de overheid om te handhaven.  

Daarmee is de vraag of de grenzen die de vergunning stelt redelijk zijn, nog niet beantwoord. 

En evenmin die of de dwangsom het bedrijf prikkelt tot maatregelen die het kan nemen. Maar 

het antwoord op deze vragen is in beide gevallen: ja.  
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Er is veel meer stofoverlast dan alleen van grafietregens. En onze gezondheid en die van onze 

kinderen wordt door meer dan alleen grafiet bedreigd. Tata/Harsco geven met de net 

geschetste, te kort schietende management of change, maar evenzeer met de Roadmap 2030, 

evenwel duidelijk aan dat het economisch belang voorop staat. Letterlijk citaat van directeur 

Hans van den Berg op 6 juni 2019 tijdens een bijeenkomst met dorpsbewoners:  “Maatregelen 

mogen de winstgevendheid natuurlijk niet aantasten”. De dwangsommen, die de Dorpsraad 

natuurlijk liever hoger dan lager ziet worden, passen uitstekend in dit economisch denkkader. 

Ze dragen ertoe bij dat de slotsom bij het afwegen uitkomt op effectieve beschermende 

maatregelen.  

Dat deze maatregelen soms een lange doorlooptijd hebben is geen goed argument de 

dwangsom niet toe te passen. Het is bekend dat Tata/Harsco nu al worstelen met de bouwtijd 

van een hal die slechts een fase in het proces zal afdekken. Voor de andere fases in het proces 

belooft de Roadmap 2030 vooral veel studie. Een prikkel, zoals de dwangsom, is noodzakelijk 

om de urgentie te verhogen.  

De cultuur van een bedrijf is in essentie de optelsom van het gedrag en de houding van de 

mensen die daar werken. Vanuit het dorp Wijk aan Zee is Tata meermalen gevraagd om - naar 

voorbeeld van andere multinationals - expliciet en eenduidig de flexibele beloning, zoals 

bonus en winstdeling te koppelen aan de milieuprestatie. Dit om een economische prikkel in 

te bouwen op persoonlijk niveau. Zo’n mechanisme kost niemand iets als milieuafspraken 

worden nagekomen. De directie van het bedrijf wijst dit resoluut af. Ook de vakbond wil hier 

op geen enkele wijze in meegaan. De ondernemingsraad doet er het zwijgen toe. Men wil dit 

soort prikkels niet. Nu vecht het bedrijf de dwangsommen aan. Dwangsommen botsen 

namelijk met de wens het financiële bedrijfsresultaat te beschermen en zo nodig daarvoor 

‘lichtjes’ over de milieugrens heen te gaan.  

En dan de vraag of de vergunningsvoorwaarden wel redelijk en haalbaar zijn. Het aantal 

opgelegde dwangsommen betreft maar een klein percentage van de procesdagen. En niet 

alleen omdat op veel dagen geen inspectie plaats heeft/had. Dit alleen al bewijst dat het beter 

kan. 

 

Belangrijker is echter dat juist een innovatief bedrijf de mogelijkheden heeft het proces 

zodanig te veranderen dat er binnen de vergunningsvoorwaarden kan worden gewerkt. Dat 

kost geld. Uit decennialange ervaring met het staalbedrijf kan de Dorpsraad u verzekeren: het 

krijgt alleen maar aandacht als het niet anders kan. Dat is wat er nu aan de hand is. Dus ook 

hier vervult de dwangsom beslist de rol waarvoor hij dient. Het bedrijf moet naar de 

tekentafel. Het moet oplossingen bedenken; en niet de regels willen veranderen. 

De vraag of overschrijdingen van de vergunningsvoorwaarden waar te nemen of te 

beoordelen zijn, roept allereerst de vraag op of Tata/Harsco zich hebben ingespannen met 

camera’s en sensoren dit zelf te doen en dit dan te delen met de handhaver. Nee dus. Althans 

onvoldoende. Ze zouden er goed aan doen dat te doen. Maar ook als zij het niet doen: zelfs 

van buitenaf zijn veel overtredingen goed waarneembaar zoals de foto’s van de eerder 

genoemde fotograaf bewijzen.  

We willen u niet onthouden dat Tata zelf als voorbeeld van milieubewuste inspanningen vaak 

wijst op de doekfilters die het heeft aangebracht in de sterk vervuilende sinterfabriek. De 
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waarheid is dat deze rookgasreiniging er alleen is gekomen door jarenlange inspanningen van 

de Dorpsraad en twee milieuclubs. Het bedrijf verzette zich tot het uiterste en met alle 

juridische middelen die het had tegen de installatie van doekfilters. Alleen omdat de rechter 

dit eiste is Tata tot deze investering over gegaan. We praten nu over slechts tien jaar geleden. 

In conclusie: de Dorpsraad pleit, met niet te weerleggen argumenten, voor het doorzetten en 

waar mogelijk intensiveren van de handhaving onder toepassing van dwangsommen. Ten 

faveure van de gezondheid en de leefbaarheid. 

Dorpsraad Wijk aan Zee  

 


