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Aanwezig: Vera van Waardenburg (vz.), Jaap Durge (vvz.), Albert van Lochem (secr.), Evert 
Hoogewerf (penm.), Pieter Elzer, Mirjam Gosen,  Ineke Holtwijk, Onno Honig, Ronald de Kaper, Linda 
Valent. 
Afwezig: Hans Dellevoet 
 
Publieke tribune: Nora van der Zwet, Lilian van Bennekom 
 

Agendapunten Wat Wie 
1. Opening en vaststellen 
agenda 

 Vera 

2. Vragen publieke tribune 
 

 Vera 

3. Notulen vergadering 
 

maart 2021, (bijlage 1) 
 

Vera 

4. Ingekomen stukken 
 

8 maart t/m 7 juni 2021, (bijlage 2) 
 

Albert 

5. Dorpsraad algemeen: 
1. Toekomstige overleggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diverse 

 
● Overleg met Tata Steel (datum?) Wie gaan er mee? 

Belangrijk dat al onze vragen voorafgaand aan het overleg 
zijn beantwoord! 
Kritiek op de online sessie voor omwonenden: 
omwonenden worden uitgenodigd deel te nemen en 
vragen in te schieten, maar vervolgens komt een deel van 
die vragen niet voor te zien! 
Wie? Vera, Linda, Pieter, Hans, Albert 
Actie: Linda bereidt e-mail aan Tata voor. 
 

● WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
(bijlage 3) 

Evert geeft toelichting. Een addendum op de statuten 
voorbereiden. Actie: Evert 
Aanpassing van de statuten zal op een later moment 
plaatsvinden. 
 

● Nieuwe leden kascommissie 
Oproep in de Jutter? 
 

 
Vera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evert 

6. Werkgroep Milieu & 
Gezondheid 
 

● Asbest in Dorpsduinen 
Asbest is opgeruimd, locaties worden een maand intensief 
gemonitord. 

● Terugkoppeling van gesprek met OD NZKG/ 
Provincie 18-05-2021 

Op de agenda stonden de Kofa 2, welke onder verscherpt 
toezicht stond. Voor het verscherpte toezicht is een 
kernteam opgezet met daarin een emissie-expert en een 
jurist. Naast het verrichten van metingen, wordt er ook 
onderzoek gedaan naar andere meetmethodes en het 
verminderen van de uitstoot. 
Andere gespreksonderwerpen waren: e-noses, een 
onafhankelijk meetonderzoek mbt Kofa 2 , meetpunten 

Linda 
 
 
Ineke 
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mbt Kooksfabrieken, geuroverlast Oxystaalfabriek, het 
begrip NIBM (niet in betekende mate) wat door de OD 
NZKG en Tata wordt toegepast om uitbreidingen mogelijk 
te maken. Nog zo’n begrip; Intern salderen, waarbij 
ontstane ruimte door afgenomen emissies wordt opgevuld 
door nieuwe emissies bij andere activiteiten van Tata, 
waardoor per saldo geen milieuwinst wordt geboekt. De 
Dorpsraad wil dat de emissieplafonds naar beneden 
worden bijgesteld en niet opnieuw worden opgevuld!   
 

● Online informatiesessie Tata Steel 26-05 inzake 
Roadmap plus 

Wij hebben de vraag gesteld of wij over de volledige sessie 
en vragen mogen beschikken. Antwoord Tata: Er is een 
samenvatting gemaakt van de vragen en deze zijn te 
raadplegen bij de OD/NZKG. 
 

● Tennet, project West Beta 
Zienswijze indienen tegen ontwerp inpassingsplan West 
Beta. Actie: Mirjam 
 

● Uitnodiging Tennet aan Dorpsraad om weer met 
elkaar in gesprek te gaan. Een antwoord 
formuleren. Actie: Ronald  

● Windmolens op Tata-terrein. Gemeenteraad 
Beverwijk heeft tegen gestemd, wat resulteert in 1 
windmolen minder. Andere 3 windmolens komen 
op Tata-terrein gelegen in de gemeente 
Heemskerk. Gemeenteraad Heemskerk heeft voor 
gestemd. 

● Lucht Meetrapport is uit. 
● Rapport enoses is uit. 

 
8. Werkgroep Ruimtelijke 
ordening 
 

● Kunstduin Tata Steel 
Hans Dellevoet heeft een kunstig bezwaar opgesteld tegen 
de vergunning voor het kunstduin. 
 

● Aanvraag voor een bijdrage uit het  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 
onderzoek naar ontwikkeling van het dorp, meer 
specifiek Dorpsduinen en Heliomare. 

Hoe huisvesten we alle voorzieningen in het dorp? 
 

● Bijeenkomsten omgevingsvisie Beverwijk (korte 
terugkoppeling)  

Omgevingsvisie borduurt voort op Omgevingswet. Veel 
genodigden bij deze bijeenkomst aanwezig.  
Gezondheid was een belangrijk issue! 
 
 

Onno 
 
 
 
Onno 
 
 
 
 
 
Vera 
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Gesprek met Sabrine Sperling. 
Boodschap Dorpsraad aan de Gemeente Beverwijk: dat de 
gemeente zich niet verschuilt achter Wijk aan Zee, maar 
zich inzet voor Wijk aan Zee! 
 

Onno 

9. Werkgroep Vitaal Dorp  Evert, Jaap 
10. Werkgroep 
Milieuherstel 

 nvt 

Afsluiting om 21.30 u   
 
 
 
 


