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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

 

 

College van gedeputeerde staten  

van de Provincie Noord-Holland 

Postbus 3007 

2001 DA HAARLEM 

 

Ook per email: post@noord-holland.nl 

 

                    Wijk aan Zee, 14 november 2019 

 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

In uw brief van 29 oktober jl. reageert u op onze oproep om de druk op Harsco te houden. Wij hech-

ten eraan om dit nogmaals te onderstrepen. Er is namelijk niets dat wijst op een waarachtige cul-

tuuromslag bij Tata/Harsco. Daarvan is o.i. pas sprake als de bedrijven ook zonder een negatieve 

pers, druk van de toezichthouder of een uitspraak van de rechter schade en overlast voor de omge-

ving voorkomen en zwaar laten meewegen in hun bedrijfsvoering. Dat is helaas niet het geval zoals 

de immer aanwezige en permanente uitstoot van stank, stof en lawaai de afgelopen weken laten 

zien. 

En dan het leefbaarheidsfonds. Het is ons bekend dat in het coalitieakkoord besloten is tot een der-

gelijk fonds. En dat de 13,2 miljoen euro van het fonds bestemd zijn voor projecten uit de hele pro-

vincie Noord-Holland. Het is ons ook bekend dat hoewel de criteria voor toewijzing nog geformuleerd 

moeten worden, zich reeds allerlei gemeentes hebben gemeld met plannen om de leefbaarheid in 

hun gebied te vergroten, door bijvoorbeeld de overlast van een snelweg beperken.  

Wij juichen het toe dat uw college werkt aan de ontwikkeling van een programma Gezonde Leefom-

geving voor de provincie met daarin aandacht voor gevaarlijke stoffen en luchtkwaliteit. Wij zijn 

daarentegen teleurgesteld dat u in het geval van Wijk aan Zee het idee hebt laten varen om de inci-

dentele opbrengst van de dwangsommen voor Harsco ten goede te laten komen aan een project 

voor verbetering van de leefomgeving aldaar.   

Wij zijn van mening dat het ten principale onjuist is en blijft om schade die aangericht is door een 

specifiek bedrijf te compenseren met een project dat betaald wordt uit de algemene middelen. Want 

het leefbaarheidsfonds is belastinggeld. Compensatie van schade door een privaat bedrijf met belas-

tinggeld komt in basis neer op subsidiëren van het bedrijf; het bedrijf koos immers om geld uit te 

sparen voor een werkwijze die de omgeving overlast en schade berokkent en liet zich weinig gelegen 

liggen aan de regelgeving. 

Daarom willen wij er bij deze opnieuw voor pleiten om de incidentele opbrengst van de dwangsom-

men voor Harsco in te zetten om de leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het zijn tenslotte 

vooral de bewoners van Wijk aan Zee die lijden doordat het bedrijf zich niet aan de regels houdt en 

toezicht vaak faalt. En tenslotte willen we u erop wijzen dat er plannen in het dorp zijn om de leef-

baarheid te vergroten en geleden schade te herstellen.  

http://www.wijkaanzee.org/
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 

                   

                   

V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem, 
voorzitter               secretaris 
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