
 

Notulen vergadering Dorpsraad 9 oktober 2019 
 
 
Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Albert van Lochem (secr.), Evert 
Hoogewerf (penm.), Sauw Buwalda, Hans Dellevoet, Peter Duin, Pieter Elzer, Mirjam Gosen, Ineke 
Holtwijk, Onno Honig, Linda Valent, Yvonne Schaafsma (notulist). 
 
Bericht van verhindering: Sauw Buwalda en Tineke Vos. 
 
Publieke Tribune: Willem Nieuwenhuizen, Bart van Wijck, Hans Teurlings (VvBehDuinWaZ), Lilian van 
Bennekom, Peter Weel. 
 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
 
De voorzitter open de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Punten vanuit de Publieke tribune 
 
Willem Nieuwhuizen vraagt:  bescherming van de paarden tegen de zon – hoe kunnen we dat doen? 
Antw. Dorpsraad: dat ligt vrij lastig. Maar we kijken al tijdje naar de mogelijkheden. Er mag niets vast 
gebouwd worden op het weiland. Een evt. mogelijkheid zou een mobiele schaduwkar kunnen zijn. 
Wettelijk gezien moeten de paarden inderdaad beschermd kunnen staan.  
 
3.  Vaststelling notulen vergadering 11 september2019 + besloten deel (bijlage) 
 
p.1 – m.b.t. verslag overleg Tata Steel, rectificatie: verstuurd op 30 augustus 2019. 
 
De notulen worden vastgesteld, met aanpassing van bovenstaande item. 

4.  Ingekomen stukken t/m 2 oktober 2019 (bijlage) 
 
17-09-2019 ONNZKG: email Besluit handhavingsverzoek - Zaak 8969402 - Handhavingsverzoek 
Dorpsraad Wijk aan Zee inzake Harsco Metals/Tata Steel; 
19-09-2019 Tata Steel: Online Milieunieuws 19 september 2019; 
20-09-2019 DorpswerkNH: terugkoppeling enquête over dienstverlening van Dorpswerk Noord-
Holland; 
23-09-2019 Liesbeth Eshuis, Tennet: Voorstel agenda themagroep geluid 25/9; 
23-09-2019 Mirjam Gosen: BVWOV GS, tweewekelijkse informatievoorziening Tata Steel en Harsco 
Metals; 
23-09-2019 Mirjam Gosen: Onderzoeksvoorstel naar aanleiding van opdracht grafietregen en 
gezondheid; 
26-09-2019 Cees Hamers, Uitnodiging: bijeenkomst werkgroep Behoeftenonderzoek Wijk aan Zee op 
dinsdag 29-10-2019;    

26-09-2019 fpa.backus, ter info: Publicatie door gemeente Beverwijk van aanvraag vergunning 

Zeestraat 999 (trafostation);   betreft wijzigingen die ze op het originele plan willen nemen. Ligt nu ter 

inzage?  
27-09-2019 Astrid Bolle, OpenIJ, Verslag en presentatie Burenoverleg 17 september jl.; 



 

27-09-2019 Liesbeth Eshuis (Tennet)/ Antoinette Verbrugge (Ban de Brom): opmerkingen agenda 
themagroep geluid 25/9/2019 in de Moriaan; 
27-09-2019 Sauw Buwalda: crowd funding Dorpsraad; 
28-09-2019 fpa.backus, Publicatie door gemeente Beverwijk van aanvraag vergunning Zeestraat 999 
(trafostation); 
28-09-2019 fpa.backus, Enquete in Limburgse krant betreffende lage bromtoon; 
01-10-2019 Marc Kouwenhoven: uitnodiging kennismaken met wethouder Erol; 
01-10-2019 RWS: Nieuwsbrief Nieuwe Zeesluis IJmuiden; 
 
 
5.  Mededelingen 
     Werkgroep Gezondheid 
     Gesprek met GGD; zal volgende week plaats hebben.  
     Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer; het is een openbaar onderzoeksvoorstel.  
     Stand van zaken RIVM vervolgonderzoek; zal ong. 1,5 jaar duren, maar nog onbekend wanneer 
     het start.  
     14 oktober Statencommissie;  De Staten waarderen erg onze komst/bijwonen.  
     17 oktober hoorcommissie bezwaren en beroep, waaronder Dirk Weidema, die wordt 
     gehoord over handhaving door odngzk mbt Tata/Harsco; 
     Nieuwe locatie schrotverlading Tata Steel;  vraag is: voldoet het aan de BBT (Best Beschikbare  
     Techniek) 
     Dwangsommen Harsco. De Provincie is door de Rechtbank in het gelijk gesteld. Harsco en TATA 
     kunnen in beroep gaan. Dwangsommen besteden aan leefbaarheid WaZ is belofte van Tekin. 
     Middels een verstuurde brief wordt hij daar nu aan herinnert. 
 
6. Punten vanuit de werkgroepen 
    a. Milieu 
    Toelichten van Beroep Dorpsraad inzake Tennet bij de Stg. Advisering Bestuursrecht (StAB); 
    aangesteld door de Raad van State. Dorpsraad is onlangs gehoord. Ze komen snel met concept 
    rapport (16e), en ca. 1 nov. ligt dat bij de Raad van State. Mochten we in het gelijk gesteld worden 
    dan moet het vergunningenproces helemaal opnieuw. Ze toetsen voornamelijk op procedures. 
    Niet zozeer op billijkheid/redelijkheid etc.. Gezondheid is bv. niet tot nauwelijks meegenomen in 
    het besluit. 
 
    Bus (Besluit Uniforme Saneringen) melding afgraven Oxykalkslik pierweg ivm fundatie windmolen; 
    Tata heeft Bus-aanvraag gedaan en deze is uitgevoerd. OD NZKG heeft deze goed bevonden. Het is 
    niet te beoordelen of de BUS-melding goed is uitgevoerd. 
    A.s. maandag (bij de Statencommissie) misschien aankaarten, nog even bezien.... Actie: WOB- 
    verzoek doen.  
 
    Besluit handhavingsverzoek Dorpsraad Wijk aan Zee inzake Harsco Metals/Tata Steel. Krijgt dit 
    vanuit Dorpsraad een vervolg? Verzoek tot handhaving is afgewezen. Ook de verzoeken door de 
    St.IJmondig en door dhr.Wijdema (IJmuiden) zijn afgewezen. Tot eind deze maand (uiterlijk 28  
    oktober) bezwaar mogelijk. Volgens TATA tijdens laatste gesprek met Dorpsraad is TATA niet 
    verantwoordelijk voor gezondheid/ leefbare omgeving. Actie werkgroep Gezondheid & Milieu: 
    n.a.v. de afwijzing een reactie sturen.  
 
    b. Gezondheid 
    Crowdfunding Dorpraad; 
    Betreft ongeveer 5000 euro. Betreft ook inwoners van Beverwijk-West. Zou de gemeente deze 



 

procesgang willen/kunnen ondersteunen? Actie Vz. en secr: verzoek gesprek indienen bij de 2 
betreffende wethouders (Niele + Erol).  
Crowdfunding - actie : Pieter (en Ineke) nemen het op. 
 
Ontwerp Actieplan Geluid, Gemeente Beverwijk. Dorpsraad heeft zienswijze ingediend, Gemeente 
heeft ondertussen naam van het actieplan gewijzigd in: Ontwerp-Actieplan Verkeersgeluid. Krijgt dit 
vanuit Dorpsraad een vervolg? 
‘Expert Meeting Geluid’ in de gemeenteraad volgende week. Waarin onderzocht/bekeken zal worden 
of bijv. de grens van 68dB kan worden aangepast naar bv. 60dB maximaal.  
 
c. Ruimtelijke ordening 
Vergunning REA-college…is op verzoek van de gemeente ingetrokken tot het bestemmingsplan 
definitief is. Daarna zal hij meteen ingediend worden. Laten we ze nu nog steeds naar de 
Stichtingsraad komen, zoals gepland? Even per mail overleggen onderling.  
Andere mogelijke opties zouden bv. kunnen zijn: 1. Boek ‘De drie gezichten van TATA’. 
2. Iets over revitalisatie van kleine dorpen, een deskundige uitnodigen hierover. 
3. Behoefteonderzoek welzijnsvoorzieningen.  
 
d. Dorpsbelangen 
Afvalinzameling; gesprek van 3 okt is verzet naar 17 okt. a.s. is er een gesprek.  
 
e. Economie en toerisme 
 
f. Welzijn, sport, kunst en cultuur 
Behoefteonderzoek welzijnsvoorzieningen, 21/10 gesprek deputatie Dorpsraad met de werkgroep. 
De werkgroep geeft aan dat wat ze nu hebben opgesteld een eerste gedachtenvorming m.b.t. 
punten die de Dorpsraad evt. als een adviseur en/of intermediair zou kunnen aanjagen. Zaken die 
leefbaarheid en gezondheid betreffen. Stichting Welzijn Beverwijk hier ook zeker in betrekken. Wat is 
een goede vorm om dit te doen? In elk geval niet als verantwoordelijke. Behoefteonderzoek moet 
niet slechts uitmonden in wat met de Moriaan te doen, er is nog veel meer belangrijk. 
 
8. Overige punten 
Jaarvergadering 2019, vaststellen datum; Woensdag 13 november. 
Van 19:00-20:00 uur Dorpsraadvergadering, 20:15 uur start Stichtingsraadvergadering. 
Actie: 2 verschillende ruimtes boeken voor deze avond.  
Afspraak met College van B&W, 13-11-2019 16:00 uur? 
Brexit event. Zie website BrexitaanZee.nl voor laatste ontwikkelingen en details.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Pieter: geeft aan voorzitterschap van de milieugroep neer te willen leggen. Wil bij de groep blijven. 
Wie wil het overnemen? 
 
Crowdfunding: voelt dat oké/senang: ja, indien duidelijk toegespitst, Transformatorstation TenneT is 
de aanleiding.  
 
Jaarvergadering/Stichtingsraad aankondiging via een flyer in de Jutter. Pieter maakt de flyer. Peter 
Duin vraagt Cees Hamers en Jan de Wildt input voor presentie behoefteonderzoek welzijn. 


