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Notulen vergadering Dorpsraad woensdag 11 december 2019; aanvang 20.00 uur 
 
Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Evert Hoogewerf (penm.), Hans Dellevoet, 
Peter Duin, Pieter Elzer, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Onno Honig, Linda Valent, Yvonne Schaafsma 
(not.) 
Bericht van verhindering: Albert van Lochem (secr.), Tineke Vos. 
 
Publieke tribune: Robert Koch (Moriaan), Jan van der Land, Willem Nieuwenhuizen, Alex Verhorst, 
Bart van Wijck… (VVD), Peter Weel, Nora van der Zwet, Lilian van Bennekom, Kees Vroonhof 
 
1.   Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2.   Punten vanuit de Publieke tribune 
Vraag over crowdfunding > staat geagendeerd bij punt 5.a. (Milieu). 
 
3.   Vaststelling notulen vergadering 13 november 2019 (bijlage) 
De notulen worden vastgesteld.  De notulen van de DR Jaarvergadering/Stichtingsraad van vorige 
maand (13 november jl.) worden nog gemaakt, en komende de volgende keer aan de orde voor 
vaststelling.  
 
4.   Ingekomen stukken t/m 3 december 2019 (bijlage) 
07-11-2019 RWS: Nieuwsbrief fotoreportage Nieuwe Zeesluis IJmuiden 
11-11-2019 Robert Koch, De Moriaan: Uitnodiging brainstormsessie ‘de Moriaan’ en ‘de Vrijheit’ 2-12 
12-11-2019 Zienswijze Stg Milieuherstel op Verslag StAB NetopZee HK(noord) HK(west alpha) 
12-11-2019 Robert Moens, Tata Steel: Persbericht: Grootmeesters Tata Steel Chess Tournament 
2020 bekend 
12-11-2019 Ayse Er, Groen Links: mailwisseling n.a.v. brief Dorpsraad aan fractievoorzitters politieke 
partijen 
13-11-2019 Raad van State: Kennisgeving Hoger beroep Harsco Metals 
13-11-2019 OD NZKG: Uitnodiging gesprek ivm Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata 
Steel en Harsco 
19-11-2019 Astrid Bolle, OpenIJ: Uitnodiging Burenoverleg 11 december 2019 
19-11-2019 Sander Faasen, 50Plus en PvdO: mailwisseling n.a.v. brief Dorpsraad aan 
fractievoorzitters politieke partijen 
19-11-2019 Lars Voskuil, PvdA: mailwisseling n.a.v. brief Dorpsraad aan fractievoorzitters politieke 
partijen 
19-11-2019 Inger Huizing, MinEZ&K: aanvulling op Uitnodiging bijeenkomst 21 nov project Net op 
Zee Hollandse Kust (west Beta) 
19-11-2019 MinEZ&K Reactie op zienswijze en vaststelling NRD Net op Zee HK (west Beta) 
21-11-2019 André van Eijk, Prov. H-H: Uitje sector RO Provincie Noord-Holland: wilt u meewerken? 
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22-11-2019 RWS: Enquête informatievoorziening nieuwe zeesluis IJmuiden 
22-11-2019 Marcus Sloog, OD IJmond: informatie betr. start transitievisie warmte Beverwijk 
24-11-2019 Raad van State, Hoger beroep Harsco 
25-11-2019 Robert Moens, Tata Steel: Persbericht: Deelnemersveld Tata Steel Chess Tournament 
2020 compleet 
26-11-2019 Liesbeth Eshuis, TenneT: Concept verslag en presentatie werksessie op land Hollandse 
Kust (west Beta) 
28-11-2019 Reactie Min EZ&K op verslag StAB Rijks-inpassingsplan Net op Zee HK Noord & West 
Alpha zaaknr. 201904583-1-R1 
02-12-2019 Tata Steel: Presentatie bijeenkomst met Dorpsraad 28-11-2019 
 
Ad 24-11-2019 - Raad van State – hoger beroep Harsco: 
Actie: aanmelden hiervoor – werkgroep Gezondheid gaat dit doen voor de 17/12.  
 
5.   Agendapunten vanuit de werkgroepen: 
 
a. Milieu (werkgroep Albert, Pieter, Sauw) 

Tata Steel; 
Overleg 
Dorpsraad en 
Tata Steel 28-
11-2019  

1. De afgesproken acties zijn door TATA Steel nagekomen en 
uitgevoerd. 

2. Tata Steel is voornemens een geluidswand te plaatsen tegen 
de herrie van de schrotverlading. De DR verwacht dat deze de 
geluidsoverlast het geluid niet afdoende tempert. Daarom 
hebben we een verzoek tot uitgebreidere geluidswand gedaan. 

3. M.b.t. het RIVM-onderzoek is er discussie tussen RIVM en Tata 
Steel over de onderzoeksmethode (Koningswater techniek 
t.o.v. Gouden Standaard techniek). Tata Steel kan zich niet 
vinden in de methode van RIVM. RIVM houdt vast aan de eigen 
gekozen werkwijze.  

4. Tata Steel benadert bewoners in het dorp voor een 
bewonerspanel om periodiek een vragenlijst te kunnen 
rondsturen. De vragenlijst is afgestemd met DR en met de 
GGD. De DR is van mening dat de lijst an sich weinig 
onderzoek-waarde heeft.   
ACTIE: Linda spreekt hierover met de GGD.  

5. Het valt de DR op dat Tata Steel in het nadenken over hun 
onderneming de link met gezondheid niet vanzelfsprekend 
maakt. De DR doet een appèl op hun ‘license to operate’ 
m.a.w. dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen op 
zoek naar een goede balans in het afwegen tussen 
economische en menselijke (gezondheid en milieu) belangen 
om de leefbaarheid van ons dorp optimaal te houden. 

Vera, Albert, 
Pieter, Linda. 
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6. ACTIE: Verslag gesprek DR-Tata Steel komt op de DR website. 
Bijeenkomst 
OD NZKG – 
tata Steel - 
Dorpsraad 

15/1/2020 staat een gesprek gepland met de OD NZKG. Aanleiding 
is de afwijzing extra Handhavingsverzoek DR inzake Harsco en Tata 
(en onze bedenking daarop). DR wil extra handhaving op álle 
vergunningen. OD wil(de) dit niet. Er komt nu vanuit Prov.St. een 
intern onderzoek naar OD NZKG.  
NB: OD IJmond gaat niet over vergunning Tata Steel. OD IJmond 
handelt op gemeentelijk niveau, OD NZKG vergunt de industrie. 

Ineke en 
Mirjam 

Tennet: Zienswijze DR op verslag StAb (RvS) inzake inpassingsplan trafo 
TenneT 15/11.  
Op de beroepszaak kunnen nog stukken worden ingediend, voor 
25 januari 2020. 
 
Reactie van ministers op onze zienswijze op nota reikwijdte en 
detail (NDR = vastgesteld) west Beta (2 extra kabels op 
trafo) ontvangen. In het voorjaar vervolg van de procedure. 
 
Bedenking tegen extra maatregelen Hollandse kust Noord en Alpha 
fase 2 (vóór 12/12). 

Sauw Mirjam 

 Advies gevraagd aan Bondine Kloostra, juriste inzake TenneT RvS 
05/02/’20: 
 
Besluit: DR huurt haar in voor de zitting bij RvS. De DR overlegt de 
voor- en nadelen hieromtrent. DR gaat in gesprek met Mw. 
Kloostra adhv mail. 
 
Geluidsoverlast: Kan de heer Hasper (geluidsexpert) ons ook 
bijstaan en ingehuurd worden? 
Besluit: Ja, dat kan en gaan we ook doen. 

Sauw & 
Mirjam, Linda 

 Crowdfunding voor ondersteuning bij ingewikkelde vraagstukken 
die de gezondheid en leefbaarheid van het dorp bedreigen? 
 
Besluit: Ja. We gaan crowdfunding. opzetten voor inhuren van 
expertise voor zaken m.b.t. algeheel welzijn van het dorp 

Pieter 
Elzer/Evert 
Hoogewerf > 
suggestie 
vraag Peter 
Weel om 
feedback 
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b. Gezondheid (werkgroep: Ineke, Linda, Mirjam) 
Provincie; 20/11 
gesprek met 
Gedeputeerde 
Adnan Tekin 

Dhr.Tekin heeft zijn taken neergelegd, de lopende 
zaken en gesprekspunten met de provincie blijven 
staan, gesprek met opvolger wordt gepland  

Concept verslag ter 
inzage beschikbaar. 

IJmondcommissie; 
10/12 

Wethouders van de drie gemeenten (Beverwijk, Velsen 
en IJmuiden) bleken nauwelijks ingevoerd in de 
materie. 

Geen verslag 
gevonden. 

RIVM-onderzoek; 
stand van zaken 

Is nog steeds niet gestart. Provincie heeft de 
IJmondgemeentes gevraagd mee te doen en betalen 
aan het onderzoek, de gemeentes hebben nu dus mede 
inspraak en invloed. Er loopt nu een motie om RIVM 
carte blanche te geven m.b.t. het onderzoek. 

 

 
c. Ruimtelijke ordening (werkgroep: Hans, Onno) 

Provincie; 16/12  De sector Ruimtelijke Ontwikkeling Provincie 
Noord-Holland komen langs en hebben de 
gemeente Beverwijk en Tata Steel ook uitgenodigd 
om met elkaar te spreken over de ruimtelijke 
ontwikkeling in en om Wijk aan Zee. Ongeveer 35 
mensen komen mogelijk in de Moriaan.  

Vera legt het contact 
met d de Moriaan. 
Hans Dellevoet, Pieter 
Elzer ontvangen de 
groep, en houden een 
pitch. 

Recreatiewoningen 
die structureel 
bewoond worden. 

DR heeft vraag gesteld aan gemeente aangaande 
het beleid over omzetting van recreatiewoningen 
naar structurele bewoning.  Het Reglement heeft 
hier richtlijnen voor zoals: woonopp.  moet meer 
dan 50m2, eigen opgang, hulpdiensten moeten 
erbij kunnen etc.  
Veel recreatiewoningen voldoen hier niet aan en 
komen dus niet in aanmerking voor omzetting. 
Opgemerkt: Er wordt niet gehandhaafd. 

Onno 

Moriaan – Brainstorm 
over de toekomst 
(2/12) 

Brainstormsessie met bestuur Moriaan, en 
betrokkenen: de Vrijheid, Vitaal Dorp, de mensen 
die betrokken waren bij het behoefteonderzoek en 
de Dorpsraad. Heliomare wat helaas niet aanwezig. 
Gedachte is om het nieuwe dorpshuis meerdere 
functies te laten vervullen: gezondheid, vrije tijd, 
wonen, dagbesteding etc.  
ACTIE: Hans en Onno gaan deze 
ontwikkeling/gedachtengoed bespreken met de 
wethouder. 

Hans en Onno 
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d. Welzijn, Sport, Kunst en Cultuur (Evert, Jaap, Peter) 
Welzijnsonderzoek De werkgroep heeft gevraagd aan de gemeente specifiek échte 

keuzes te maken. De gemeente geeft aan dat ze afstand wil 
houden en heeft juist gevraagd aan de DR hierin een leidende 
rol op te nemen.  
ACTIE: Werkgroep Ruimtelijke Ordening gaat met de 
werkgroep behoefteonderzoek praten, en meedraaien met het 
opvolgen van de uitkomsten van het behoefteonderzoek.  
* Er is overeenstemming over de behoefte om een externe 
iemand aan te trekken om deze kar te gaan trekken. Hans en 
Onno van de werkgroep R.O. nemen de leiding in dit proces en 
zoeken de verbinding met de ontwikkeling van het Dorpshuis. 

Onno en 
Hans 

Afvalinzameling Eind maart wordt waarschijnlijk het pasjes-systeem opnieuw 
weer ingesteld in Wijk aan Zee. Met aanpassingen ten opzichte 
van eerder dit jaar. De Afvalcoach wil wel naar DR-vergadering 
van februari ’20 komen om toe te lichten. DR besluit dat ze in 
plaats daarvan naar de voorlichtingsavond die hiervoor reeds 
gepland staat zal gaan  

Peter 
 

  
6.   Overige punten. 
Hoe zorgen wij ervoor dat Wijk aan Zee, Regiofonds of niet, een beroep kan doen op financiële 
middelen ter bevordering van de leefbaarheid?  
ACTIE: Ineke/ Vera: Dit wordt besproken met de gedeputeerde in een volgend gesprek. 
 
Overzicht van de komende overleggen; wie gaat waar heen?: 
18/12/2019 OD IJmond - Linda 
12/12/2019 Vergadering provinciale staten – Ineke en Mirjam 
13/12/2019 Werkbezoek CDA - Vera, Evert, Sauw, Linda ontvangen het CDA – (bespreekpunten + 
brief met zorgen als praatpapier zijn beschikbaar) 
16/12/2019 Technische briefing provinciale cie door ODNZKG – Ineke en Vera (concept notulen ter 
inzage beschikbaar.) 
15/1/2020 Bijeenkomst ODNZKG- Tata Steel- DR m.b.t. de éxtra handhavingsverzoeken - Mirjam en 
Ineke (concept eigen verslag ter inzage beschikbaar). 
23/1/2020 Gesprek interim-gedeputeerde E. Stigter – Ineke en Vera (agendapunten beschikbaar, 
verslag in de maak) 
 
7.   Rondvraag en sluiting. 
Pieter Elzer benoemt dat het mooi en goed zou zijn voor de DR als er ook wat jeugdigere vrijwilligers 
(dwz Wijk aan Zeese jongeren) aangetrokken zou kunnen worden voor de DR.  
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, en sluit de vergadering.  
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