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Notulen Dorpsraad-vergadering 12 juni 2019 in De Moriaan aanvang 20.00 uur 
 
Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Albert van Lochem (secr.), Evert Hoogewerf (Pen.m.), Sauw 
Buwalda, Peter Duin, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Onno Honig, Tineke Vos, Wessel Westerveld, 
Yvonne Schaafsma (notuliste). 
 
Bericht van verhindering: Linda Valent , Hans Dellevoet, Pieter Elzer, Jaap Durge. 

 

Publieke Tribune: Lilian van Bennekom, Lisa van der Pol, Willem Nieuwenhuizen, Magda Vodde 

(Banjaert), Peter Weel, Jan van der Land (i.z. Moriaan), Nora van der Zwet, studenten Wageningen: 

Divera Zweers/Anouk Roelofs/Casper van der Kroon/Thijs Smeekes.  

1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

 

Toevoeging aan de agenda, bij werkgroep milieu:  

Overleg met Adnan Tekin van 11 juni, 

Tennet, er is een nieuw plan binnen gekomen, ligt ter inzage (actie zie punten bij werkgroep Milieu) 

Tata Steel, email ODNZKG: downloadlink naar bestanden m.b.t. zaak 8934529, Wob-verzoek 

installatie HIsarna.  

Voor een meer open opstelling en op aanraden van enkele dorpsbewoners experimenteren we 

vanavond met een andere tafelopstelling (in een U-vorm). Ook starten we met een vragenronde van 

de publieke tribune. 

Albert krijgt als nieuw aangetreden secretaris een welkomstpresentje.  

 

2. Punten vanuit de Publieke tribune (vragenronde)  

Lisa: vraagt: Hoe schadelijk is Vanadium, bij lopen /wandelen langs/door Zee van Staal? Graag dat de 

Dorpsraad deze vraag stelt aan RIVM (bij benauwdheid en keelpijn). DR adviseert om deze vraag zelf 

te stellen op de komende informatieavond (19 juni) en zal deze als raad in het achterhoofd 

meenemen mocht het onderwerp niet ter sprake komen. 

 

Willen N. vraag: hoe zit het met de huur van Paasdal Midgetgolf park? Wordt deze opgezegd? De 

gemeente schijnt de intentie te hebben de huur van het park volgend jaar op te zeggen. De huidige 

huurperiode loopt in 2020 af. 

Antw.: Dit is onbekend bij de Dorpsraad.  

Ook Peter Weel (gemeenteraadslid D66) geeft aan dat hij er niet van weet en zal navragen binnen de 

gemeente. 

Magda (Banjaert) vraagt of de Banjaert meer betrokken kan worden bij de discussie rondom de 

grafiet-uitstoot en gezondheidsproblematiek?  Banjaert heeft groene en rode vlag, soms hebben ze 

100 kinderen op bezoek, zodoende vinden zij zichzelf ook belanghebbende. Banjaert wil ook wel een 

actievere rol spelen. Advies: sluit je aan bij een werkgroep, bijv. milieu, je bent van harte welkom. 
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3. Vaststelling notulen vergadering 8 mei 2019     

 

Openstaande acties:    

Jaarverslag 2018; opmerkingen t.a.v. jaarverslag 2018, laatste alinea notulen 8 mei 2019.      

Punt 6. Opmerkingen t.a.v. jaarverslag 2018.  

a. Werkgroep Milieu      

     BBT36, Pelletfabriek. In 2018 bedenkingen aangevoerd. Beroep?          

     “Ontwerpbeschikking Riwald Recycling Beverwijk B.v.”. Na overleg met ministerie is het akkoord 

bevonden.  

b. Werkgroep Gezondheid     

      2. Brief aan provincie inzake Toezicht, handhaving en vergunningverlening Tata Steel en 

           Harsco,  brief aanpassen en versturen.      

       3. Brief College van B&W inzake Bestemmingsplan WaZ, brief versturen. 

d. Dorpsbelangen       

     Bushokje; een oproep tot suggesties voor een nieuw passend bushokje zal worden  geplaatst in de     

Jutter.  

Gedane acties/ afspraken: 

pag.2, punt 6, jaarverslag. – tekst van Ineke is zojuist vanavond verstuurd. 

pag. 3, bushokje: toevoeging: Elly Dubbeld zal benaderd worden door Peter Duin. 

punt 3 wordt na vakantie van Peter en Mark Kouwenhoven opgepakt. 

Paragliders: Hoogheemraadschap geeft aan dat ze niet handhaven, in dit Heemskerkse deel van de 

duinen.  

pag.3, d 2e bullet, opgang Sonnevanck, uit commentaar van de gemeente kan worden opgemaakt dat 

doordat er nog geen ongelukken zijn gebeurd, het voorgestelde plan niet door gaat. Het blijft een 

gevaarlijke situatie. 

pag. 4, rondvraag. Toevoeging: De ‘afgetreden dagelijks bestuursleden’. 

 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 30 april t/m 10 juni 2019 (bijlage)  

06-05-2019 Persbericht TataKids of Steel Run in Heemskerk;  

09-05-2019 Brief MinEZenK: Vaststelling inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten Net op zee HKNoord 

en West Alpha;  

14-05-2019 Verslag werksessie stakeholders onshore net op zee hollandse kust west beta 28 maart    

2019 (1);  

15-05-2019 Email Sharon vd Spek Wijk aan Zee tijdelijk openstellen ondergrondse containers;  

17-05-2019 Email Christien Zeck, ODNZKG: Downloadlink naar bestanden m.b.t. zaak 8934529, Wob-

verzoek installatie Hisarna;  

22-05-2019 Brief ODNZKG: Ontvangstbevestiging Document 1222740 Toezicht, handhaving en 

vergunningverlening Tata Steel en Harsco;  

22-05-2019 Email Astrid Bolle, Openij: Verslag en presentatie Burenoverleg 13 mei 2019 + 

Presentatie Burenoverleg nr 16;  

23-05-2019 Brief College B&W Beverwijk: Ontvangstbevestiging op brief DR 20052019 inzake 

Bestemmingsplan WaZ;  
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29-05-2019 Email juiste controleregime voor de emissiepunten van de Duconwassers van de 

Pelletfabriek opleggen - 02. Ontwerpbesluit;  

05-06-2019 Email Marlies Koutstaal Infinergy-Update Windpark Ferrum constructie gaat van start. 

09-06-2019 Email Eric Meijer Planschade Schadevergoeding WIJK AAN ZEE.  

Laatste ingekomen stuk van Eric Meijer was een acquisitie mail, m.b.t. aanbod 

informatieverstrekking mogelijke Schadevergoeding bij gezondheidsproblematiek. Er wordt verzocht 

deze email door te sturen naar alle bestuursleden. 

5. Punten vanuit de werkgroepen      

 

a. Milieu       

Stand van zaken BBT 65: emissie van NOx (stikstofoxide) door windverhitter (HOO 7);      

        beroep loopt. (samen met ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport ) 

 

Eventueel beroep rechtbank Haarlem over BBT 36 (Pelletfabriek) voor 18/6;      

        Verweer is sterk. ILT gaat in beroep. We laten het aan het ILT en hun juristen. 

 

Beroep Tennet voor 21/6 bij Raad van State: na intern overleg tussen betreffende werkgroepen. 

Deze werkgroepen zijn voor een beroep.  

Beroep tegen de Mega trafo, de procedure en de locatie. Met algemene stemming voor, de 

Dorpsraad gaat in beroep.  

De eigenaar van Tussenwijck, heeft ook bezwaar ingediend,  

Hal Tata 

Eerste schop de grond in voor de bouw van een hal bij Harsco voor de verwerking van Roza-slak;    

Linda Valent, Mirjan Gosen en Ineke Holtwijk waren hierbij namens de Dorpsraad aanwezig.  

   

10 jarenplan /Roadmap Tata 06/6: Ineke heeft een analyse opgesteld. Gisteren (11 juni) met 

Gedeputeerde Adnan Tekin hierover gesproken. Beide partijen misten in de gepresenteerde 

Roadmap met name ijkpunten.  

Convertor-slak-probleem neemt TATA minstens 2,5 jaar voor om dit aan te pakken. 

De renovatie van Kooksfabriek 2 duurt minstens 7 jaar. (reguliere renovatie, onderhoudsplan). 

Dit zijn zorgpunten gezien de ernst van de problematiek. 

“Vaag en traag”. De urgentie blijkt niet. De Roadmap was al opgesteld voordat het onderzoek van het 

RIVM openbaar was. De urgentie is nu veel hoger. De Roadmap is hier niet op aangepast.  

Verzoek:  de Dorpsraad een brief z.s.m. sturen aan TATA met constructieve kritiekpunten, de 

urgentie benadrukken en bij Tata aangeven dat de Dorpsraad hierover in gesprek wil.  

TATA heeft in NL 5 miljard omzet per jaar. De investering die is toegezegd van plus minus 8/9 miljoen 

per jaar is ‘peanuts’. “Waarom niet de investeringen naar voren halen, dit zou mogelijk moeten zijn 

met zo’n grote omzet” . Ook in de brief vragen/ benoemen dat dialoog belangrijk is. Die was er nu 

niet, mbt het opstellen van de Roadmap. Dialoog geheel gemist in deze.  

Nav de Roadmap avond gaan een aantal bezorgde ouders van WaZ in gesprek met TATA en het 

RIVM.  

Programma van 19 juni informatie-avond is nog niet bekend (19:00 in de Moriaan).  
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Heeft de werkgroep milieu TATA gemeld dat zij minder frequent met Tata in overleg willen? Terug 

willen naar de oorspronkelijke frequentie van 2x per jaar en vaker indien daar aanleiding voor is? 

Nee nog niet. 

ACTIE Vera en Albert: stellen een concept op voor de brief naar TATA waarin reactie op Roadmap 

alsook toelichting op de gewenste vergaderfrequentie. 

 

Overleg met Tekin (11 juni): de zorgen gedeeld. De 19e komt de Gedeputeerde samen met het RIVM 

de avond bijwonen. 

De Dorpsraad heeft aangegeven dat het tempo waarin aan oplossing wordt gewerkt niet hoog 

genoeg ligt.  

- Er is een wensenlijst achtergelaten bij de Gedeputeerde.  

- Ook herziening van vergunning gevraagd.  

- Er komt nu een brief van de provincie en van de gemeenten, deze wordt afgewacht.  

 

TenneT: er is een nieuw plan binnen gekomen, dit ligt sinds vorige week ter inzage. Er is nu 6 weken 

de tijd om eventueel bedenkingen in te dienen.  

ACTIE Sauw kijkt naar het nieuwe plan met de werkgroep(en) bekijkt of er bedenkingen worden 

ingediend. 

 

Tata Steel, email ODNZKG: downloadlink naar bestanden m.b.t. zaak 8934529, Wob-verzoek 

installatie HIsarna. Deze bestanden moeten nog worden beoordeeld. 

 

Riwald: Ontwerpvergunning is akkoord. 

  

 

 b. Gezondheid      

3. Brief DR aan College van B&W inzake Bestemmingsplan WaZ. Buiten een ontvangstbevestiging 

geen reactie. Er wordt voorgesteld een brief sturen waarin wij College van B&W verzoeken om een 

gesprek. 

ACTIE: Vera/Albert nemen na het reces contact op met gemeente Beverwijk om een afspraak te 

maken met wethouder/ambtenaar om kennis te maken en verder te praten over het 

bestemmingsplan en andere zaken. 

 

Verslag eerste klankbordgroep grafiet en gezondheid;   

Dit verslag staat op de website van het RIVM.  

Indruk tot dusver: onderzoek wordt gedegen gedaan. Naar aanleiding van de veegmonsters zal het 

waarschijnlijk nog wel wat aangepast worden. Half juli wordt een eerste rapportage/verslag 

verwacht. 

Op dit moment staan zo’n twintig vragen en antwoorden op de website van het RIVM.  

In juni staat weer een klankbordgroep bijeenkomst gepland.  

 

BESLUIT: Ineke Holtwijk heeft zich aangesloten - per heden - bij de werkgroep Gezondheid.  
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c. Dorpsbelangen     

Handhavingsbeleid gemeente m.b.t. zomerhuisjes;n n.a.v. een artikel in de Jutter waar een huurder 

van een zomerhuis te kennen gaf dat hij niet langer in deze zomerwoning mocht verblijven. 1e reactie 

van de gemeente (van Vincent Boelhouwer): “er is geen nieuw beleid”; er een eigenaar van een 

zomerhuisje in Wijk aan Zee die een brief heeft ontvangen. De Zomerhuisje hebben geen ‘recreatie’ 

bepaling. ACTIE Peter Duin vraagt na bij Vincent Boelhouwer om goed helder te krijgen hoe het 

precies zit. Op welke punten gaan ze specifiek handhaven. En ook m.b.t. woningonttrekking.  

Peter Weel licht toe: status en handhaving zijn 2 verschillende dingen.  

De status is op zich duidelijk: In bestemmingsplan hebben zomerhuisjes een “R” van Recreatie. Een 

bijgebouw bij een hoofdwoning heeft geen “R”, over het algemeen.  

Handhaving richt zich op het gebruik van zomerhuisjes irt de status. (dus recreatie vs lange termijn/ 

permanente bewoning) 

 

Ondergronds container Bosweg en Afvalinzameling WaZ. ;      

ACTIE: Peter Duin pakt dit punt op en heeft binnenkort gesprek met Sharon van der Spek (begin 

augustus) .  

 

 d. Welzijn, sport, kunst en cultuur  

ACTIE Evert stuurt financiële overzicht mbt de welzijnsactiviteiten naar Tineke vos, zodat zij kan zien 

wie er wel/niet betaald hebben en hierop actie kan ondernemen.  

 

Mededeling: Opinie-bus komt in Wijk aan Zee, mbt welzijn in WaZ. Vanuit de Participatieraad.  

ACTIE Albert: Op de volgende vergadering van 11 september wordt dit punt geagendeerd.  

6. Dagelijks Bestuur (DB)      

Verslag van gesprek met Bestuur van De Moriaan – DB Dorpsraad.  

Met Jan van der Land  (bestuurslid Moriaan) en Robert Koch (voorzitter de Moriaan). 

Gesprek over de functie van het Dorpshuis. Het pand is van de Stichting Moriaan. De grond is van de 

gemeente Beverwijk. Het groot onderhoud buiten wordt door de gemeente gedaan. De economische 

waarde van het pand is bijna afgeschreven. Gebouw is gedateerd. Aan vervanging toe. Gezocht 

wordt naar passende alternatieven waarbij diverse scenario’s denkbaar zijn.  

 

Het bestuur van de Moriaan onderzoekt de mogelijke doelstellingen/functies van de Moriaan. Zij 

kijken hier in brede zin naar en willen graag een meer integrale functie  van de Moriaan ontwerpen.  

Verschillende scenario’s worden uitgedacht, de Moriaan wil graag  de Dorpsraad betrekken.  

Op dit moment wordt de toekomstige Moriaan gezien in de functie van Sportaccommodatie, we zien 

een sociale functie, een functie als gezondheidscentrum en een functie als locatie voor grote 

evenementen locatie. Mogelijk zou hier een woonfunctie aan toegevoegd kunnen worden (bijv. 

woonlagen het gebouw). Partners in de ontwikkeling kunnen zijn: Heliomare, Gemeente, huidige 

gezondheidscentrum (huisarts en fysio). 

Besluit: Onno Honig en Peter Duin zijn gesprekspartners namens de Dorpsraad.  
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 7.  Rondvraag en sluiting 

ACTIE: Ineke en Vera schrijven stuk over de huidige ontwikkeling rondom gezondheid, TATA etc. voor 

de komende Jutter.  

 

Studenten van Wageningen doen op dit moment een onderzoek over ‘wisselwerking’ tussen 

bewoners en TATA in het dorp.  

 

Peter Weel geeft toelichting op vraag Willem Nieuwenhuizen mbt Paasdal:  De uitbater en de 

gemeente zijn in gesprek over het vernieuwen van de  vergunning en een marktconforme huurprijs 

In verband met het bestemmingsplan is woningbouw op die locatie niet aan de orde.  

 

 

 


