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Notulen vergadering Dorpsraad 11 september 2019 in De Moriaan van 20.00 uur 
 
 
Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Albert van Lochem (secr.), Evert 
Hoogenwerf (penm.), Sauw Buwalda, Peter Duin, Mirjam Gosen, Onno Honig, Linda Valent, 
Tineke Vos, Yvonne Schaafsma (notulist). 
Bericht van verhindering: Hans Dellevoet, Ineke Holtwijk, Pieter Elzer 

Publieke tribune: (16 aanw.) Margriet Verheijden, Doede Zoete, Jacky de Vries, Bart van 
Wijck, Lilian van Bennekom, Lodewijk Kleijn, Rick Luttikhuizen, Ronald de Kaper, Sanne 
Walvisch, Petri Raaymakers, Jan van der Land, Willem Nieuwenhuizen, Ron Toekook, 
Marlou Toekook, Kees Vroonhoof en Peter Weel . 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
agenda wordt vastgesteld. 

2. Punten vanuit de Publieke tribune 
Jan van der Land: Stichting Dorpswerk Noord Holland:  Uitnodiging voor een a.s. 
vergadering voor alle belangstellenden in Dorpshuis de Moriaan, d.d. 14 november 
19:30u – 20:30u   
 
Jan van der Land: bij agendapunt over Brexit uitzwaai evenement – vraagt 
toestemming voor maken van een geluidsopname van dit vergader-item (straks tijdens 
de vergadering). DR geeft akkoord. De vergadering is tenslotte openbaar. 
 

3. Vaststelling notulen vergadering 12 juni 2019 
De notulen worden vastgesteld. Alle acties erin zijn gedaan en akkoord. 

4. Ingekomen stukken 11 juni t/m 4 september 2019 

09 en 15-06-2019 Rik Wierenga: email over donkerglinsterende substantie in zandbak; 
10-06-2019 Ton Hendrix: email over Tata en hun giftige uitstoot; 
12-06-2019 Dirk Weidema: email Het economisch belang; 
12-06-2019 Lisa van der Pol: email m.b.t. Grafietregens in relatie tot gezondheid; 
14-06-2019 RWS: Nws. brief project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden; 
17-06-2019 Ilse Konings, TenneT: update acties geluid transformatorstation; 
18-06-2019 RWS: Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden | mei 2019; 
18-06-2019 Liesbeth Eshuis, TenneT: concept NRD Net op zee Hollandse Kust (west 
Bèta); 
19-06-2019 Marc Kouwenhoven: email m.b.t. informatie betreffende buurtinitiatieven; 
19-06-2019 Liesbeth Eshuis, TenneT: Notities geluid transformatorstation aan de 
Zeestraat; 
20-06-2019 Donald van Kollem, Voedselbank, kennismaken introductie; 
26-06-2019 Tata Steel: Online Milieunieuws 26 juni 2019; 
01-07-2019 RWS: Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden | mei 2019; 
01-07-2019 Tata Steel: Online Milieunieuws 1 juli 2019; 
11-07-2019 RIVM: Verslag Derde Klankbordgroep Grafiet en Gezondheid; 
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31-07-2019 ONNZKG: email met link naar bestanden als reactie op Brief DR Prov.NH 
GS_Toezicht, handhaving en vergunningverlening Tata Steel en Harsco; 
12-08-2019 RWS: email OpenIJ-9010126 Uitnodiging Burenoverleg 17-09-2019; 
20-08-2019 Participatieraad Beverwijk: brief Vooraankondiging interview Onderzoek 
voorzieningen Wijk aan Zee; 
21-08-2019 ODNZKG: email aan Tata Steel, CC DR met als onderwerp: Definitief 
besluit tot wijziging Omgevingsvergunning, BBT-conclusie 33; 
21-08-2019 Dorpswerk NH: uitnodiging voor bijeenkomst 24-09-2019; 
22-08-2019 Participatieraad Beverwijk: Br Vooraankondiging interview i.k.v. Onderzoek 
voorzieningen WaZ; 
11-09-2019 Ineke Holtwijk: Verslag overleg met Tata Steel d.d. 29-08-2019. 
 
Net op zee HK (noord) en HK (west Alpha) 
22-06-2019 RvS: Bevestiging van het feit dat DR een procedure is gestart tegen: 
Inpassingsplan Net op zee HK (noord) en HK (west Alpha); 
11-07-2019 RvS: Ingediende beroepschriften tegen Rijksinpassingsplan Net op Zee 
HK Noord en West Alpha; 
07-08-2019 RvS: Verweerschrift Min EZ&K beroepen tegen Rijksinpassingsplan Net op 
Zee HK Noord en West Alpha; 
24-08-2019 RvS: Kennisgeving benoeming Stichting advisering bestuursrechtspraak in 
procedure beroepen tegen Rijksinpassingsplan Net op Zee HK Noord en West Alpha 
 
Net op Zee HK west Bèta 
20-07-2019 Rijksdienst Ondernemend Ned.: Ontvangstbevestiging zienswijze op 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee HK West Bèta; 
 
 
N.a.v. brief dd. 20-06-2019 : Namens de DR heeft Jaap Durge kennismakingsgesprek 
gehad met Donald van Kollem. 
 
 

5. Jaarverslag 2018 (bijlage) 
 
Als aanpassingen/aanvullingen op het verslag wordt genoemd: 
Nieuwe zaken worden meegenomen naar 2019.  
n.a.v. opm. van Ineke over Waterlandakkoord. 
Voorstel Mirjam… evt. Waterlandakkoord niet noemen…. Het komt nu over alsof het 
een vastgesteld document is.  
Bovengenoemd punt wordt nog even nader bekeken & eventueel aangepast en met 
inclusie daarvan stelt de DR het jaarverslag over 2018 vast.  
 
Actie: Albert neemt het op zich dit verder af te ronden m.i.v. bovenstaand 
verzoek/aanpassing. 

6. Gesprek met College van B&W Beverwijk 
Wie gaat? Vera gaat, Sauw, Evert, Linda of Mirjam, en Ineke als ze wil/kan. 
Voorgestelde agendapunten :  
o.a. schrotverlading; Geluidsvisie;  
Ingediende bedenking op Ontwerp-Actieplan Geluid bespreken; 
De brief van de huisarts, waar nog altijd niet op is gereageerd; 
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Rol van de GGD; 
TENNET; Locatiekeuze TENNET door de gemeente, het gehele proces hoe dit gegaan 
is/gaat; 
Punt van Burg. Smit:  Betr. communicatie./ kanaliseren van informatie/’fact checken’; 
 

7. Jaarvergadering 
Stichtingsraad vergadering jaarverslag plus verantwoording afleggen aan alle leden 
(alle dorpsbewoners). 
Voorgesteld extra presentatie: verbouwingsplannen REA college. Door de 
Architect/Projectontwikkelaar.  
en/of Welzijnsonderzoek (ideeën en uitkomsten) 
Project ontwikkelaarspresentatie onder voorbehoud van vaststelling 
(onherroepelijkheid) van het nieuwe Bestemmingsplan.  

 
Medio November wordt de Stichtingsraad vergadering gehouden. 

8. Mededelingen: 

- Brexit event. 
Organisator [Ron Toekook] is aanwezig. De organisatie rekent inmiddels op 10.000 
deelnemers, vanuit buitenland is zelfs belangstelling. Het ging/gaat in eerste 
instantie en met name om het maken van een leuke foto. Het is een Event, geen 
feestje. “Het gaat om laten zien “dat we heel veel van ze houden” ”. En ook fijn is 
dat er ook weer eens positieve publiciteit over ons dorp is. Foto wordt gemaakt om 
14:00u. Algehele evenement begint om 12:00. Mogelijk eindigend met vuurwerk, 
rond uur of 19:00. Veiligheid, Parkeren, etc. allemaal in goed overleg met de 
gemeente. Er is een professionele organisatie ingehuurd met ervaring in het 
organiseren van dit soort evenementen. Morgen komt zelfs een artikel hierover in de 
Wall Street Journal.  
Mbt. Kaartverkoop: Wijk aan Zeeërs krijgen kaarten. Belangstellenden van buiten 
Wijk aan Zee kunnen kaarten kopen. Prijs nog onbekend. 

Vraag/Verzoek: als er ideeën of issues of bezwaren etc. zijn van bewoners, neem alsjeblieft 
contact op met de organisatoren. Onze intentie is echt om er iets heel leuks en positiefs van 
te maken voor het dorp en alle dorpsbewoners. Jan van der Land en Petri Raaymakers zijn 
er bij betrokken. Je kunt je ook tot één van beide richten.  
 

- Over vervoer van deelnemers, verkeersstromen wordt nagedacht. 
Kaartverkoop start binnenkort.  
Reacties van de Dorpsraad: geweldig leuk idee. 

 
 

- Email bezorgde ouders. Er volgt nog een verslag van de bijeenkomst van de 
Bezorgde Ouders van Wijk aan Zee met TATA Steel. O.a. Sanne Walvisch en Linda 
Valent waren hierbij aanwezig. Dit gesprek was op verzoek van TATA. 
De dorpsraad vertegenwoordigt ook de Bezorgde ouders. Punten die zij aandragen 
kunnen worden meegenomen in het reguliere overleg tussen Dorpsraad en Tata.  
De concrete wensenlijst van de bezorgde ouders is neergelegd bij zowel TATA,  De 
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Provincie en de gemeente (Burgemeester Smit).  
Terugkoppeling van TATA was nog beetje vaag.  
 

9. Punten vanuit de werkgroepen 
a. Milieu 

-  Verweerschrift ministers op Beroep DR HK noord en HK west Alpha; alle 
punten uit de ingediende beroepschriften worden hierin min of meer ongegrond 
verklaard. De ministers vermelden ook dat de uitvoering van het inpassingsplan 
‘onherroepelijkheid’ is, terwijl het nog onder de rechter ligt.  
De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB) 
gevraagd een onderzoek in te stellen en hen in deze te adviseren. 

- Uitnodiging STAB over toelichting op ons beroep d.d. 25/09; De Dorpsraad 
krijgt 25 september de gelegenheid haar beroepschrift toe te lichten. 

- Bedenking ingediend op conceptnotitie net op Zee HK west Bèta;  
- Verslag overleg Dorpsraad - Tata Steel 29/08; er is o.a. gesproken over: 

Het nachtelijk storten van schroot, dit n.a.v. de ernstige geluidsoverlast die 
duurde van vrijdag 30/08 t/m maandag 2/09. 
De Dorpsraad leverde kritiek op de verwarrende en in onze ogen misleidende  
communicatie van Tata Steel n.a.v. van deze geluidsoverlast in het online 
Milieunieuws. 
Verplaatsing Schrootverhandeling, komt nog dichter bij het dorp. 
Kennismaking met de nieuwe Manager Health, Safety en Environment (HSE) 
Marco Workel, hij moet een cultuuromslag bewerkstelligen en milieu tussen de 
oren van medewerkers van Tata zien te krijgen. 
De aanstelling van Bram van Nugteren, aangesteld om milieu issues in het veld 
te signaleren. 

- Verslag overleg Dorpsraad – Randstedelijke Rekenkamer; Betreft een 
onafhankelijk onderzoek omtrent vergunningenverloop etc. 

- Uitnodiging OD NZKG 17/9 over verplaatsing schrotverlading Tata, samen met 
Ban de Brom; Hans Dellevoet gaat als hij kan, anders Sauw of Mirjam. 

- Graafwerkzaamheden in Oxykalkslikberg Reyndersweg; I.v.m. de bouw van de 
windmolens op het terrein van Tata is er gegraven in de Oxykalkslikberg. Een 
BUS (Besluit Uniforme Sanering) is d.d. 3/06/19 afgegeven door de 
Omgevingsdienst. Is niet openbaar geweest. Vreemde gang van zaken. 
 
 
 

 Het Oxykalkslik mag niet open en bloot liggen, het moet afgedekt worden. 
Volgens Dhr. Tekin “gaat alles volgens vergunning en alles klopt”.  Er loopt nog 
een onderzoek, zelfs door de Staatsecretaris, over afdichting van de berg, naar 
illegaal gelegen, etc.  

- Misschien ook aankaarten bij het RIVM? Het fietspad naar de Noordpier ligt er 
pal naast.  
 
Actie: BUS opvragen door Sauw. 

 
b. Gezondheid 

- Voortgang overheidsbeleid in relatie tot gezondheid. 
Vervolgonderzoek komt er. Wanneer nog onduidelijk. Het resultaat zal in delen 
naar buiten komen. Zodoende hoeven we niet nog 1,5 jaar lang te wachten op 
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de onderzoeksresultaten. De voorgestelde onderwerpen/onderzoeksvragen van 
de Dorpsraad zijn grotendeels opgenomen.  
Grofstof wordt breder bekeken (monsters etc.). Mocht de 1e fase daar 
aanleiding voor geven dan zou in de 2e fase ook mondslijmvlies, urine etc. 
onderzocht kunnen gaan worden. Er wordt ook specifiek nader onderzocht in 
hoeverre grofstof en fijnstof ongezond zijn plus onderzoek naar de herkomst 
van de bronnen. Het onderzoek van/via ‘Hollandse Luchten’ wordt ook 
meegenomen. Dit zal goede indicatie geven van waar het vandaan komt.  
GGD doet op dit moment onderzoek naar kanker. 

 
c. Ruimtelijke ordening 

- Gebruik van zomerhuizen 
Onno Honig en Peter Duin hebben gesprek hierover gehad met de gemeente 
om toelichting te krijgen.  
In Wijk aan Zee zijn ruim 120 zomerhuisjes/recreatiewoningen en ongeveer 30 
bewoonde bijgebouwen. Onttrekking hiervan zou grote aderlating zijn qua 
bewoning/bewoners. Gemeente heeft aangegeven dat ze welwillend zijn hier 
rekening mee te houden. In bijgebouwen mag niet geslapen worden, volgens 
de gemeente. 
DR is verontrust: wat wil de gemeente bereiken met dit plan?  
Op welke basis wordt bepaald wanneer iets wel en wanneer het geen 
recreatiewoning is? De gemeente verwijst steeds alleen naar bestemmingsplan, 
maar heeft nog geen antwoord gegeven op ‘hoe’ het bepaalt wordt.  
Mensen in een recreatiewoning wonen kunnen zich niet inschrijven in de 
gemeente. En die wonen/slapen in bijgebouwen sowieso niet.  
Pleiten voor gedoogbeleid, net zoals het tot nu is gegaan. Er wordt al 30 jaar 
gedoogd wat dit betreft.   
 
Actie: dit onderwerp toevoegen aan agenda gesprek B&W.   
Werkgroep reageert schriftelijk en meld toevoeging aan de agenda. 
 

- Ontwikkeling Verlengde Voorstaat 8 
Op verzoek van de gemeente zal architectenbureau SENVD voorlichting geven 
over het plan. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van 
de Dorpsraad. 
 
 
 

d. Dorpsbelangen 
- Afvalinzameling 

3 oktober komt er vervolggesprek. 
 

- Bushokje Julianaplein 
Ambtenaar van de gemeente wil een standaard bushokje. Volgens de 
ambtenaar kan het huidige bushokje niet gerepareerd en wil het daarom laten 
slopen. Werkgroep heeft gepleit voor een vervanging van het bushokje door 
een leuke prettige ludieke ruimte, omdat er ook vraag is naar zo’n plek. Sociale 
functie mogelijk ook. Er wordt nu gewacht op prijsopgave.  
R.O. werkgroep: ontzettend jammer dat het huidige bushokje niet gerepareerd 
kan worden. Is het wel goed onderhouden? Kan TATA middels een 
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leerlingenproject het bushokje niet voor ons repareren? Idee?  
 
Evt. een sociale functie, hangjongeren, willen we dat? Er wordt nu toch ook 
regelmatig overlast ervaren.  
Zorgen dat het bushokje geen hangplek wordt.   
Koppeling bushokje & sociale functie? Na stemming: nee. 
Standaard bushokje? Ook Nee. Graag een creatief idee. En een voorstel 
indienen bij de gemeente. ‘Landmark’ idee in stand houden.  
 
Actie: Peter Duin neemt het op met de ambtenaar.  
 
 

e. Economie en toerisme 
geen. 

 
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur 

- Onderzoek welzijnsvoorzieningen 
Peter Duin heeft vanuit de stuurgroep het proces gevolgd. Wessel Westerveld 
heeft zich teruggetrokken vanuit de Dorpsraad, en dus ook vanuit deze 
werkgroep. 
Wie wil deelnemen? Evert & Tineke, Jaap, Peter gaan het gesprek aan. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
 
 
 
 

  

  

 


