
Voorafgaand aan de reguliere Dorpsraadvergadering gaven het RIVM en de GGD op
uitnodiging van de Dorpsraad een presentatie.

Het RIVM en GGD Kennemerland zijn als overheidspartijen actief in de
IJmond op het gebied van leefomgeving en gezondheid. Tijdens deze
Dorpsraadvergadering gaan we graag met u in gesprek over wat we
doen in de IJmond, welke metingen we uitvoeren en welke stoffen we
vinden en de invloed van stoffen op de gezondheid.  We geven een
presentatie over deze stoffen, zoals (ultra)fijnstof, PAK, metalen en Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Daarbij vertellen we meer over de ‘ keten’
van uitstoot van stoffen, blootstelling aan stoffen en
gezondheidseffecten. Aan de hand van deze keten laten we zien wat
we nu weten over de IJmond en welk onderzoek nog plaatsvindt. Ook
staan we stil bij het verschil dat het RIVM vond tussen de gemeten
concentraties op het luchtmeetnet en de berekende concentraties op
basis van de Emissieregistratie van Tata Steel.

Namens RIVM zijn Janneke Elberse en Ronald Smetsers aanwezig.

Notulen Dorpsraad vergadering
woensdag 14 december 2022, 20:30 uur in de Moriaan.

Aanwezig: Jaap Durge, Albert van Lochem (notulen), Ronald de Kaper, Linda Valent, Mirjam Gosen,
Ineke Holtwijk, Hans Dellevoet, Onno honig, Evert Hoogewerf, Pieter Elzer

Afwezig:  Vera van Waardenburg, Kerstin Hogenbirk, Onno Honig, Linda Valent.

Publieke tribune: Jolanda van der Wal, Leela Kraaijeveld, Luuth van der Scheer, Peter Weel,
Annemieke Raad

Agendapunten Wat
1. Opening en vaststellen
agenda
2. (Vragen) publieke tribune Geen vragen

3. Notulen vergadering november 2022, (bijlage 1)

4. Ingekomen stukken Periode 7-11 t/m 10-12-2022 (bijlage 2)
Ingekomen stuk: Tennet conceptrapport meetsessie 2022 delen met
Dorpsraad!
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Ingekomen stuk 3: Planbureau voor de Leefomgeving. Ronald heeft de
burgersessie van 7 december bijgewoond.
Wat is er nodig om burgerparticipatie beter van de grond te krijgen?
Welke rol burgers hebben bij veranderingen in de leefomgeving, hoe de
overheid het gedrag van burgers kan beïnvloeden. Ook onderzochten we
hoe de overheid beter om kan gaan met initiatieven van burgers.

5. Dorpsraad algemeen:
Toekomstige overleggen &
diverse onderwerpen

● Website Dorpsraad, stand van zaken;
Pieter, gesprek met Vera en Rob, er wordt gewerkt om de informatie beter
toegankelijk te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe een en ander eruit
komt te zien.

● 24/11 op bezoek bij Staatssecretaris Vivianne Heijnen
Linda, Kerstin: olthof was hierbij aanwezig , belang opzetten expertgroep
en hoe deze eruit moet komen te zien.
Er komt een stukje in de Jutter van januari 2023.

6. Werkgroep Milieu &
Gezondheid

● Door Gemeente verleende vergunning aan TenneT
Ineke: het betreft een vergunning afgegeven door de Gemeente aan
TenneT. Onderdeel van de vergunning is het schakelen, wat mogelijk tot
geluidsoverlast leidt. Tot 12x schakelen is vergund zoals het Tennet belieft.
Wijkgroep Westertuinen-Warande wil beroep indienen tegen de door de
Gemeente aan Tennet verleende vergunning.
Voorstel is dat wij de Warande steunen. Dat wij ons voegen bij het
beroep. De gemeente is niet van plan om de vergunning bij te schaven en
rekening te houden met de wensen van omwonenden.
Besluit: Dorpsraad zal zich voegen bij het beroep van wijkgroep
Westertuinen-Warande.

● Stand van zaken geluidonderzoek met OD NZKG
Mirjam: OD en DR hebben samen een onderzoeksvoorstel opgesteld.
Door Alle veranderingen op het terrein van Tata is de geluidsbelasting
gewijzigd. Opnieuw in kaart brengen hoe de geluidsbelasting is.

● Milieuvergunning Tata (toevoegen)
Meetekenen met Mobilisation for the Environment v.w.b. actualisering
van de milieuvergunning voor Tata Steel.
Besluit: werkgroep Milieu & Gezondheid handelt in deze zelfstandig.

7. Werkgroep Ruimtelijke
ordening

● Elfi, stand van zaken.
Bijeenkomst van 24-11 in café de Zon.
Hans: Bijeenkomst was goed bezocht en reactie op de plannen is positief.
Luuth vd Scheer: woningen zijn allemaal van dezelfde grootte en dus zal
dat weinig variatie in bewoners betekenen.
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8. Werkgroep Vitaal Dorp ● Verlichting Paasdal, Peter Weel maakt afspraak.
9. Werkgroep Milieuherstel ● geen bijzonderheden

10. Rondvraag

Afsluiting om 21:45 u
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