Dorpsraad Wijk aan Zee
Wie waakt, wint

Harsco Metals Holland BV
T.a.v. dhr. H. Hochstenbach
Postbus 83
1970 AB IJmuiden

Datum: 17 januari 2022
Open brief

Geachte heer Hochstenbach,
Gelukkig leven we in een rechtsstaat. In de hoogste instantie van onze rechtssysteem is
gebleken dat Harsco bijna een half miljoen euro aan opgelegde dwangsommen niet had
hoeven te betalen. U krijgt het geld terug omdat de dwangsommen niet rechtsgeldig waren.
De Dorpsraad Wijk aan Zee feliciteert u met deze zwaarbevochten juridische overwinning. De
Dorpsraad heeft in de rechtszaal gepleit voor handhaving van de dwangsommen omdat het
onzorgvuldig storten van hete ‘slakken’ (daar ging het om) zeer schadelijk is voor de
omgeving.
Wij zijn desalniettemin toch tevreden met de uitspraak. Want om te beginnen is nu
vastgesteld waaraan het schort in de vergunning die u door de overheid is verstrekt. De
uitspraak biedt aanleiding en gelegenheid deze en andere vergunningen te herzien en aan te
scherpen.
Dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) uiteindelijk uw bedrijf deze
dwangsommen oplegde, en zich vasthoudend verzette tegen uw geharnaste beroep bewijst
dat deze Omgevingsdienst en de Provincie (de vergunningverlener) vinden dat de uitstoot
van ziekmakende stoffen door Harsco naar de omgeving ontoelaatbaar is. Zoals hun
woordvoerder in de rechtbank toelichtte: de geest van de vergunning is de stofuitstoot te
begrenzen op het voor de bewoners meest risicovolle moment van het storten. Harsco
overschreed deze grens.
Maar dankzij ongelukkige definities en woordkeus kreeg u gelijk. Het is niet uit te leggen:
ieder weldenkend mens vindt dat uitstoot die dood en verderf zaait in onze welvaartstaat
ontoelaatbaar is en uw bedrijf mag daarvoor niet beboet worden.
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Gelukkig is de boodschap van de vergunning bij Harsco wel geland, maken wij op uit enkele
maatregelen die u trof. Maar er is nog veel te doen om uw bedrijf werkelijk schoon te laten
opereren. Bijna een half miljoen euro heeft u nu tot uw beschikking.
En ook dat is een reden die ons hoop geeft. U had het al betaald, en conform prudent
koopmanschap in uw kosten moeten verwerken. Het is dus een meevaller. U heeft recht op
dat half miljoen, maar de vraag is wat gaat u ermee doen?
Geen punt als u samen met uw advocaten en alle directieleden en deskundigen van Tata
Steel die gestreden hebben voor uw beroep, een flesje champagne open trekt. Een
overwinning mag gevierd worden. Maar uw juridische overwinning doet niets af aan het
breed gedeelde moreel besef dat uw operatie grote schade heeft veroorzaakt aan de
gezondheid van omwonenden, inclusief bij kinderen. Schade die het RIVM heeft
omschreven; schadelijke uitstoot die de lagere rechters, de publieke opinie, de
gedeputeerde, gemeenteraden en opeenvolgende staatssecretarissen die luchtvervuiling in
hun portefeuille hebben ontoelaatbaar vinden. Wij hopen dat ook u ervaart dat uw
overwinning in de rechtbank knelt en moreel onaanvaardbaar is.
De Dorpsraad spreekt u, meneer Hochstenbach, daarom aan op uw maatschappelijke
verantwoordelijkheid en die van uw bedrijf. Wij roepen u bij deze op om met uw bestuur en
wellicht ook uw aandeelhouders te denken over een goede en vooral rechtvaardige
besteding van het geld. Met de eerdere dwangsommen die de Omgevingsdienst door
laksheid niet kon incasseren spreken we al over een meevaller van bijna zes ton. Wij kunnen
ons voorstellen dat u de helft van uw meevaller besteedt aan een goed doel. Neem
bijvoorbeeld het onderzoek naar hoe astma te voorkomen bij kinderen waaraan het
Longfonds werkt. Of het kinderkankerfonds KIKA.
U kent vast – net als wij - mensen met chronische gezondheidsproblemen door de
luchtvervuiling in onze omgeving. Of kinderen die astma kregen. Wellicht heeft u gehoord
van de vreselijke omstandigheden waarin relatief jonge mensen stierven. En over de
achterblijvers die onthutst verder moesten met hun leven. U heeft vast ook gehoord van
bewoners die vanwege gezondheidsproblemen door uw uitstoot moesten verhuizen. U heeft
ongetwijfeld meegekregen dat lokale huisartsen veel ellende, gerelateerd aan de uitstoot, in
hun praktijk voorbij zien komen. Van hartfalen tot diabetes en luchtwegaandoeningen.
Voor slachtoffers waren de dwangsommen een opsteker. De overheid was eindelijk
opgestaan om iets te doen aan het onbestaanbare dat hen was overkomen en de vervuiler
moest betalen. Terugstorten ervaart men als onrechtvaardig. Met een grote storting aan een
goed doel laat u zien dat het Harsco menens is en dat uw bedrijf eraan hecht om een
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
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Het overige geld steekt u vast en zeker in investeringen om tot een schone bedrijfsvoering te
komen. Er is veel te investeren en te doen, zeker nu in de nabije toekomst de vergunning
aangescherpt wordt.
Wij horen graag van u hoe u het geld gaat besteden, meneer Hochstenbach. Wilt u liever het
geld besteden aan een op te richten lokaal fonds dat bewoners ten goede komt, dan zijn we
natuurlijk altijd bereid om mee te denken.

Met vriendelijke groet,
Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee

V. van Waardenburg
voorzitter

A.W. van Lochem
secretaris
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