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Wie waakt, wint 
 

 

 Verklaring van de Dorpsraad Wijk aan Zee  
 
over het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer  
naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken  
bij Tata Steel en Harsco 
 
 
Het rapport toont aan wat we eigenlijk al wisten: dat de Omgevingsdienst (OD) voor het Noordzee 
Kanaal Gebied niet opgewassen is voor haar taak om een complex chemisch bedrijf als Tata Steel 
effectief te controleren. Wat heeft de Rekenkamer als belangrijkste aanbeveling? Dat de Provincie en 
de OD beter moeten afstemmen. En dat er beter gecommuniceerd moet worden met de omgeving, 
om onrust weg te nemen en vooral ook om te voorkomen dat die handhavingsverzoeken doet. Want 
anders komt deze OD niet aan haar werk toe.  
 
De bewoners willen dat de overheid zich inspant voor hun gezondheid. Tot het uiterste. In plaats dat 
de overheid Tata Steel dwingt tot uitvoering van de best beschikbare technieken gebruikt in de 
staalsector,  bestrijdt zij met haar juristen en geld amateuristische bewoners die zien (en zagen) dat 
de overheid hier faalt. En nu zegt de Rekenkamer: de vergunning zou inderdaad hier en daar 
misschien scherper kunnen maar daarvoor moet je landelijke of Europese afspraken maken.  
De Rekenkamer zegt feitelijk: gooi het over de schutting. Dat vinden wij  teleurstellend. Regelgeving 
op het scherpst van de snede begint namelijk hier, in het Provinciehuis en in Zaandam bij de OD. De 
Provincie en de OD staan altijd aan de zijde van Tata tegenover de bevolking. Nooit toetsen zij voor 
de bestuursrechter de grenzen van wat met de bestaande regelgeving WEL mogelijk is om onze 
gezondheid en het milieu te borgen. Dat wekt geen vertrouwen. 
De analyse van de Rekenkamer delen wij. De conclusies en aanbevelingen vinden wij teleurstellend. 
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