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College van gedeputeerde staten  
van de Provincie Noord-Holland 
T.a.v. gedeputeerde A. Tekin  
 
Per email: post@noord-holland.nl 
 
                                                                                                    Wijk aan Zee, 4 oktober 2019 
 
Betreft: Dwangsommen opgelegd aan Harsco Metals 
 
 
Geachte heer Tekin, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert u met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak 
over de dwangsommen,  opgelegd aan Harsco.  Net als u vinden wij het vonnis goed nieuws 
voor de omgeving. Nu - zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de 
dwangsommen ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij er op hopen dat het in de 
Provinciale Staten besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk 
maximum vanaf de huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. 
En juist nu bezuiniging bij  Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze 
gezondheid voorrang te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis  te doen.  
Daar komt nog bij dat u bij meerdere gelegenheden heeft gezegd dat de dwangsommen ten 
goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort schietende regelgeving en 
toezicht kregen bewoners met overdadige uitstoot van Tata en Harsco te maken die hen veel 
ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). U pleitte ervoor dat de incidentele opbrengst van 
de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de leefbaarheid in Wijk aan Zee te 
vergroten. U zou zich daarvoor inzetten, verzekerde u ons bijvoorbeeld tijdens een 
werkbezoek aan Wijk aan Zee in gezelschap van uw partijleider, Lodewijk Asscher. De 
publieke bijval in het zaaltje was toen groot. U herhaalde deze belofte op een 
lijsttrekkersdebat in de sporthal later. Het geld moest in een regiofonds komen. Alle 
lijsttrekkers met uitzondering van 50Plus spraken zich ook daarvoor uit. Dat Wijk aan Zee iets 
was toegezegd, was blijkbaar iedereen op 17 juni even vergeten. Ook u heeft zich daarover 
niet gemanifesteerd. 
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Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. Ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning 
nodig is om Tata/Harsco scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - 
structureel - voort te komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die 
profiteert van de economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet 
vanzelfsprekend de bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ 
die ontstaat doordat de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan 
bezorgen door haar inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al 
onwenselijk en beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij zullen daarom Provinciale Staten vragen de voorgenomen 
besteding van de dwangsommen te herzien. En wij roepen u, de bedenker van een 
regiofonds, met klem op uw gedane belofte aan het dorp en zijn bewoners met hernieuwd 
elan te verdedigen. Wij allen zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes 
zoveel als mogelijk gestand worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer M.C.A. Klein, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte mevrouw Zaal, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer D.G. Heijnen, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Everduim, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Dessing, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer M. Deen, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte mevrouw R.P.M. Kocken, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Smaling, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Voskuil, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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Dorpsraad 

Wie waakt, wint 

zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Zoon, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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Dorpsraad Wijk aan Zee                                                        
Wie waakt, wint 

                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Baljeu, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                                                                                                   Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte  mevrouw van Soest, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen,  opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis  te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu,  heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten.  Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van uw partij  – tijdens een 
groot lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. 
Wij vonden dat bijzonder teleurstellend.   
Uw partij heeft de motie niet gesteund. Wij weten niet waarom niet. Maar willen hierbij 
nadrukkelijk duidelijk maken dat de Dorpsraad ook vindt dat er een extra inspanning nodig is 
om Tata/Harsco scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - 
structureel - voort te komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die 
profiteert van de economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet 
vanzelfsprekend de bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ 
die ontstaat doordat de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan 
bezorgen door haar inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al 
onwenselijk en beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
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leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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                    Wijk aan Zee, 6 oktober 2019 
 
 
Geachte heer Van der Maas, 
 
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert de Provinciale Staten als toezichthouders van de 
Omgevingsdienst NZKG met de positieve uitspraak van de rechter in de zaak over de 
dwangsommen, opgelegd aan Harsco voor het overschrijden van de milieuvergunning.  Nu - 
zoals verwacht - de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van de dwangsommen 
ondubbelzinnig is vastgesteld, mogen wij erop hopen dat het in de Provinciale Staten 
besproken beleid om de dwangsommen te verhogen naar het wettelijk maximum vanaf de 
huidige reeks ook wordt doorgevoerd. We zijn er immers nog lang niet. En juist nu 
bezuiniging bij Tata en Harsco op de loer ligt, moet de prikkel om onze gezondheid voorrang 
te geven hoog zijn. 
Tot onze verrassing zagen wij hoe de Provinciale Staten een motie aannamen waarin 
Gedeputeerde Staten opgedragen werd ‘De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen 
aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden 
gefinancierd.’ (Motie 23 – Stop de grafietregens van 17 juni 2019). Dit lijkt ons ten principale 
onjuist. Wij onderschrijven dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Maar het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat de kosten daarvoor uit incidentele inkomsten gefinancierd worden. Het 
budget voor vergunning, handhaving en toezicht  verdient op structurele wijze en uit 
algemene middelen gefinancierd te worden. Dat budget moet dus verhoogd worden om de 
extra inspanningen, die overigens voortdurend nodig zijn, op een goede manier en 
permanente basis te doen.  
Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijk voor Milieu, heeft bij meerdere gelegenheden 
gezegd dat de dwangsommen ten goede moesten komen aan het dorp. Als gevolg van te kort 
schietende regelgeving en toezicht kregen bewoners immers met overdadige uitstoot van 
Tata en Harsco te maken die hen  veel ellende bezorgde (en nog steeds bezorgt). De idee was  
dat de incidentele opbrengst van de dwangsommen ingezet zou moeten worden om de 
leefbaarheid in Wijk aan Zee te vergroten. Het geld moest in een regiofonds komen. Dit 
voorstel kreeg bijval van alle lijsttrekkers – met uitzondering van 50Plus – tijdens een groot 
lijsttrekkersdebat in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee op 8 maart van dit jaar. Dat 
Wijk aan Zee iets was toegezegd, was blijkbaar iedereen bij de stemming over de motie even 
vergeten.  
Wij vinden dit bijzonder teleurstellend. De Dorpsraad begrijpt de goede intenties van de 
motie. En ook de Dorpsraad vindt dat er een extra inspanning nodig is om Tata/Harsco 
scherper te controleren. De financiering daarvan behoort echter - structureel - voort te 
komen uit de algemene middelen. Het is de maatschappij als geheel die profiteert van de 
economische activiteit van Tata en Harsco. Dezelfde maatschappij moet vanzelfsprekend de 
bijbehorende kosten dragen.  Ook vrezen wij dat  de ‘perverse prikkel’ die ontstaat doordat 
de inspectiedienst gevoed wordt door ‘cadeautjes’ die zij zichzelf kan bezorgen door haar 
inspectiebevindingen aanvechtbaar zal blijken. Die dreiging alleen is al onwenselijk en 
beïnvloedt het beoordelingsvermogen van de dienst.  
En Wijk aan Zee, waar lawaai, stank, stof en zorgen over gezondheid dagelijks aan de orde 
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zijn, snakt naar een positieve bijdrage. Een regiofonds uit deze dwangsommen voor 
leefbaarheid zou dat zijn. Wij vragen daarom u, uw fractie en overige leden van de 
Provinciale Staten de voorgenomen besteding van de dwangsommen te herzien.  Wij allen 
zijn gebaat bij een geloofwaardige politiek waarin beloftes zoveel als mogelijk gestand 
worden gedaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de Stichting 
Dorpsraad Wijk aan Zee 
 

        
w.g.                 w.g. 
V. van Waardenburg,           A.W. van Lochem 
voorzitter               secretaris        
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