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Verklaring Dorpsraad Wijk aan Zee 

N.a.v. uitspraak Raad van State inzake dwangsommen Harsco 

 

De uitspraak van de Raad van State over de dwangsommen voor Harsco is volstrekt helder. 

De vergunning die Harsco gekregen heeft, staat het storten van hete slak (de steenachtige 
resten die overblijven bij de productie van ruw ijzer) met stofwolken toe. De uitspraak is het 
zoveelste bewijs dat de Omgevingsdienst haar zaken niet op orde heeft. De formulering van 
de vergunning deugt niet.   

De bevolking betaalt de prijs. Want zoals de Omgevingsdienst zelf bij de Raad van State 
uitlegde: juist bij de stort van deze hete resten komen allerlei schadelijke stoffen vrij. Het is 
de gevaarlijkste fase van de afvalverwerking. De Omgevingsdienst wil de bevolking juist voor 
deze uitstoot beschermen, aldus de dienst in de rechtszaal.  

Nu blijkt dus dat zij niet kan handhaven met de regels die zij zelf heeft uitgegeven. Regels die 
overigens in samenspraak met Tata zijn opgesteld. Ook dat werd duidelijk in de rechtszaal.  

De Omgevingsdienst wil het productieproces van Tata altijd zoveel mogelijk faciliteren. Dat 
heeft geleid tot veel te ruime vergunningen. Schade aan gezondheid is hooguit een detail. De 
Dorpsraad slaat al jaren hierover op de trom. Ook de falende handhaving en bewijslast die 
aan onredelijk veel eisen moet voldoen dragen bij aan de verloedering van de omgeving. De 
grafietregens en de Harsco zaak laten dit alles klip en klaar zien. 

De uitspraak maakt duidelijk dat de Omgevingsdienst als de wiedeweer aan het werk moet 
om onmiddellijk een nieuwe, scherpe vergunning op tafel te leggen. De rechters geven ook 
deze hint. 

Tenslotte, ook Tata en Harsco kunnen zich de uitspraak aantrekken. Bedrijven hebben de 
wettelijke plicht schade voor de omgeving te minimaliseren. Dat hun stofemissie zeer 
schadelijk kan zijn, wisten en weten zij. De hal voor de verwerking van rozaslak heeft het 
probleem nog niet opgelost.  
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