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Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz), Albert van Lochem (secr.), Evert Hoogewerf 
(penm), Sauw Buwalda, Hans Dellevoet,  Pieter Elzer, Mirjam Gosen, Ineke Holtwijk, Onno Honig, 
Linda Valent, Yvonne Schaafsma (not.). 
 
Afwezig: Peter Duin 
Publieke Tribune: Hans Turlings, Bart van Wijck.  
 

Agendapunten  
1. Opening en vaststellen 
agenda 
 

Extra punt Sauw: mogelijkheid tot pro forma indienen zienswijze ontwerp 
omgevingsverordening NH 2020 tot 10/4. 
Onno: overleg met Heliomare – bij punt 8 R.O. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  

2. Vragen publieke tribune 
 

Geen. 

3. Notulen vergadering 
 

februari 2020 - Bijlage 1 
 
pagina 1 – foutje: AMBI = ANBI 
pagina 2 – factuur m.b.t. Evert – was niet nodig 
pagina 3 – herbeplanting bomen: blijkt reeds besloten;  
m.b.t. info voor Jutter: in komende Jutter komt een stukje 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 
M.b.t. Communicatie Jutter: [actie: Ineke] 
1. Crowdfunding. 
2. Werven nieuwe leden voor DR 
3. Iets over beroep TenneT. 
4. Hart onder de riem m.b.t. Corona, en over de goede initiatieven die er 
her en der zijn. 
5. Windmolens en (beschermd?) dorpsgezicht, en (“lange”) lijst van 
punten waarover we in loop der jaren zijn voorgelogen. Met Windmolens 
Ferrum nu als meest recente voorbeeld. 
 

4. Mededelingen 
 

● Wijk aan Zee en het Coronavirus – bv Hart onder de riem door de 
DR, bijv. via het bord bij het begin van het dorp. Ineke brengt in 
het idee zoals in Rio wijkraad een spandoek heeft opgehangen 
voor de omgeving met positieve tekst.  
 
 

 ● Windmolenpark Ferrum (Tata Steel) 
Er is destijds gezegd dat vanuit het dorp alleen het topje van de  
windmolen(s) zichtbaar zou zijn, maar ondertussen zijn de 
windmolens prominent aanwezig. Zelfs achter de toren van de 
kerk! Destijds is een ‘artist impression’ gemaakt. De Provincie 
heeft dit goedgekeurd. Ook visueel. 
We zouden een gekoppeld stuk kunnen sturen naar de Provincie, 
m.b.t. zicht en m.b.t. stof. 
Edward Stigter, gedeputeerde, zouden we kunnen aanschrijven en 
dit melden. Afspraken zijn weer geschonden. De DR vindt het een 
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schande en voelt zich ‘belazerd’. Een ontwerp pakt weer anders 
uit dan is voorgesteld!  
Evert: er is destijds een foto geweest die het al aangaf. Deze werd 
toen ‘gedown-played’ en gezegd dat de windmolens niet zo 
prominent aanwezig zouden zijn als op de foto.  
 
Linda: laten we heel duidelijk aangeven dat we regelmatig, ook nu 
weer, worden voorgelogen. Dit is daar een heel duidelijk bewijs 
van.  
 
Wat kunnen we nu wél, qua reactie/actie: de gedeputeerde hier 
op aanspreken.  
ACTIE: zicht plus stofdepositie melden bij de provincie. En daarna 
de Jutter en de pers. [Mirjam/Ineke brief, met verzoek tot 
antwoord] – daarna pers.  
Regioadvies uitbreiding west-Bèta ook meenemen in de brief.  
 
 

5. Ingekomen stukken 
 

februari 2020 t/m 5 april 2020 
Bijlage 2 
 
12 maart – natuurlijke aangroei strand (Theo de Bruyn). Gebeurt hier ook, 
net als Castricum. Strandhuis is bv. op glijders gebouwd om zo naar voren 
geschoven te kunnen worden. Hoogheemraadschap overziet dit.  
 
Mirjam: Metingen is samen met Milieuherstel en BandeBrom besproken 
en hierover is een gezamenlijk brief (verzoek) geschreven.  
 
Laatste ingekomen stuk: Zienswijze ontwerp omgevingsverordening NH 
2020 
ACTIE: Albert – uitstel vragen d.m.v. pro-forma bedenking. 
Werkgroep R.O. is samen met Stichting Duinbehoud WaZ in 
gesprek/samenwerking. Het is nu geworden: “Ja, mits” (voorheen was het 
“nee, tenzij..”.  
Industriegebied IJmond maakt geen onderdeel uit van de Zienswijze 
ontwerp omgevingsverordening NH 2020! 
Daar “moet/mag ontwikkeling mogelijk blijven. 
 ACTIE: Hans/Sauw/Albert… 
 

6. Dorpsraad algemeen: 
 

 

1. Gevoerde overleggen 
 
 
 

3/03 Overleg met Hans vd Vlist t.a.v. Omgevingsoverleg 
 
Terugkoppeling: 
Programmatische aanpak Tata Steel wordt op dit moment opgesteld. 
Aanscherpen vergunning o.a. DR heeft gepleit voor meewegen van 
gezondheid! 
Gesprek betrof kennismaking plus ‘hete hangijzer-punten’ verzamelen.  
 
Hans van der Vlist is een onafhankelijke voorzitter van dit overleg.  
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DR vertegenwoordigers hebben tijdens het overleg afgetast of deelname 
aan dit overleg van nut is voor het dorp. Overleg was oriënterend, we gaan 
op dit moment wel mee door. Plus goed nadenken over ons doel.  
 

 27/02 Bijeenkomst Programmatische aanpak Tata Steel – provincie heeft 
er een verslag van gemaakt. 
ACTIE Mirjam/Albert om nog door te sturen.  
 

 
 

5/03 Overleg met Tata Steel – verslag hiervan is doorgestuurd.  
Inhoudelijk beter dan vorige keer.  
Aandachtspunt: Hisarna blijft nog steeds erg vaag. Punt van zorg. 
 
Ineke: we willen graag concretere acties met specifieke tijdslimieten in het 
overleg & verslag.  
De toon over “DR is tevreden m.b.t. dit/dat” wordt positiever voorgesteld 
in het verslag dan dat de DR het ziet.  
 
Aanvulling Ineke: misschien moeten wij het verslag zelf schrijven, dit 
initiëren? Besluit: Eens, maar de bezetting vanuit de Dorpsraad was wat 
mager waardoor dit nu niet te realiseren was. 
Actie: vanaf volgende overleg DR verslag maken.  
 
RIVM onderzoek fijnstof zegt TATA niets erover te weten. Dit lijkt te 
kloppen. RIVM lijkt TATA daar niet over te informeren.  
 

2. Toekomstige overleggen 
 
 
 

Overleg met B&W Beverwijk, is tot nader order uitgesteld.  
 

 Vervolg bijeenkomst Welzijn, Zorg, Wonen in Wijk aan Zee (15 maart), 
uitgesteld. 
 
 

3. Financiën – crowdfunding 
 

Financiën – crowdfunding, stand van zaken  
crowdfunding – aanvullende acties? 
 
Update: €10.000 gehaald. Alle rekeningen m.b.t. procedure Raad van State 
etc. ervan kunnen betalen (geluidsexpert, jurist) , en er zit nog geld in de 
pot.  
ACTIE: Dorp hiervoor bedanken in de komende Jutter.  
  
Vraag: hoe wordt bepaald aan welke onderwerpen het uitgegeven wordt? 
– laten we hier wel transparant en helder over zijn en communiceren. 
Besluit: Eens.  
 
Noot: een procedure is altijd ongewis. Compliment voor Mirjam hoe strak 
en nuttig het geld is ingezet, middels goed intern overleg. 
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7. Werkgroep Milieu & 
Gezondheid 
 

● Kennismaking met Gedeputeerde Olthof 
 
Telefonisch overleg geweest. 
ACTIE: Mirjam maakt verslagje hiervan. Gedeputeerde wil graag 
geïnformeerd worden over de zorgen die er in het dorp leven.  

 ● Stand van Zaken RIVM onderzoek 
Klankbordgroep. Prioriteiten m.b.t. onderzoeksonderwerpen zijn 
gesteld/geformuleerd. 
 
GGD en kankeronderzoek. Maar GGD nu volop met Corona bezig. 
Dus zal later komen. DR zal in het overleg sturen op ‘én en’, 
aangezien longen hier ook onder invloed van zijn.  

 
 ● Grafiet en opening hal voor verwerking van Rozaslak 

 
Gevraagd aan RIVM om onafhankelijke stofmonsters mee te 
nemen in het onderzoek. Gedeputeerde moet hierop akkoord 
geven.  
“Rozaslak hal is vertraagd vanwege Corona. Volgens TATA is hal 
min of meer klaar. “ 

 
 ● Rechtszaak ILT & DR versus Gedeputeerde Staten /Tata 21/4 over 

BBT 65 windverhitters HOO 7 
 
De Rechtszaak staat al half jaar op de rol, lijkt nu door te gaan.  
 
ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)  
Palletfabriek is de grootste uitstoter van Stikstof van NL. 
 
ACTIE: Sauw gaat pleitnota schrijven en de zitting  bijwonen. 
 
Technisch gezien is het mogelijk om de uitstoot stikstof te 
verlagen. Wel tegen hoge kosten. Overheid zou dit eigenlijk 
(financieel) stimuleren. Dit is politiek verhaal. 
Mening DR: Overheid zou alles in het werk moeten stellen om in 
een drukbevolkte omgeving als de ijmond de gezondheid  te 
waarborgen. 
 

 ● Advies van advocaat over inhoud aanvullend stuk inzake beroep 
TenneT Fase 2 
Ineke heeft informatie toegestuurd. Ze hebben het goed ‘in de 
picture’ 
 
 

 ● Uitspraak Raad van State over beroep TenneT Fase 1 waarschijnlijk 
20/5/20 
 

8. Werkgroep Ruimtelijke 
ordening 
 

Heliomare…. Wil graag gezamenlijk invulling geven met DR m.b.t. sporthal, 
woningbouw, en wat zij willen. Zij hebben alle partijen al gesproken. Als 
prettig gesprek ervaren.  Mogelijk ligt er dit jaar al een plan.  
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Robert Koch (Moriaan) wil graag oplossing voor het dorp. Door het 
herstelwerk n.a.v. de brand kan De Moriaan weer enige tijd mee wat 
ruimte biedt voor het uitwerken van de toekomstplannen. 
 
Het braakliggende terrein bij Heliomare en het ‘Welzijns’-plan, staan op 
zichzelf. Alle partijen zijn met elkaar in gesprek.  
 

9. Werkgroep Vitaal Dorp 
 

● Dorpsplan welzijn, zorg en sport Wijk aan Zee, bijlage 3 en 4 
DR heeft aangegeven dat de beoogde aanjager een onafhankelijke 
en ervaren persoon moet zijn.  

 
 ● Afvalinzameling Model Wijk aan Zee, bijlage 5 

 
Vraag: waar worden extra containers geplaatst? 
ACTIE: vraag van Onno aan Peter duin.  

 ● Vervanging bushokje Julianaplein, bijlage 6 en 7 
ter kennisneming.  
 

Afsluiting Vraag Sauw: zomer/Corona… mogen we naar het strand, strandhuisjes 
etc.?? 30 April lijkt nu al niet meer haalbaar. Wat is de visie? De 
exploitanten zijn hiermee met de gemeente over in gesprek.  
Verzoek: gemeente svp z.s.m. communiceren hierover aan het dorp.  
 
Evert: vraag: uitspraak omgevingsraad Wijk aan Zee. Was afgewezen door 
de Raad van State. Het omgevingsplan is hierbij definitief. Hoe zit het bijv. 
omtrent plannen Kennemerduin?  
 
Evert: meldingen omtrent object (NRSL??) Poolse graffiti club?  
 
Jaap: Website… Actie Ineke/Vera … loopt nog.  
 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering 
 

 
 


