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MOTIE          Motie nr. ________ 

 
 
Datum raadsvergadering:   31 januari 2019    
Onderwerp:     Bestemmingsplan Wijk aan Zee 
Naam:     Borging milieu en volksgezondheid Wijk aan Zee 

 
 
De raad van de gemeente Beverwijk, in vergadering bijeen op 31 januari 2019; 
 

Inleiding: 

 

Hedenavond is het ‘Bestemmingsplan Wijk aan Zee’ aan de orde. Gelijktijdig aan het 

besluitvormingsproces wordt ons kustdorp geteisterd door vlagen van grafietregen afkomstig van 

het terrein van Tata Steel. Een oplossing hiervoor is niet zomaar voorhanden en/of gerealiseerd. 

Dit wakkert onder de inwoners van Wijk aan Zee onrust aan. Er is zorg om effecten op de 

gezondheid van inwoners van jong tot oud. De gemeenteraad deelt die zorg. 

 

Constaterende dat: 

 

Naast deze grafietoverlast het leefmilieu van Wijk aan Zee, net als andere woonplaatsen in de 

IJmond, wordt beïnvloed door Industriële activiteit en mobiliteit, zowel op de weg als in de lucht. 

Buiten dit alles om is er bij de inwoners ook zorg over de invloed van een nog aan te leggen 

hoogspanningsleiding en transformatorstation in de nabijheid van Wijk aan Zee. Met name 

luchtkwaliteits- en geluidsnormen leveren onze economie en ruimtelijke planning een forse 

uitdaging op. 

 

Economische activiteit vaker uitdagingen met zich mee kan brengen ten aanzien van ons 

leefmilieu. De IJmond heeft economische activiteit nodig, omdat deze werkgelegenheid en 

inkomen biedt. Het maakt onze regio een interessant èn boeiend woon- en vestigingsgebied. De 

raad rekent het zich tot haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goed 

vestigingsklimaat voor economische activiteit. Dit staat niet ter discussie. Met tevredenheid kan 

worden vastgesteld dat we er samen goed in zijn. 

  

De raad het ook tot haar verantwoordelijkheid rekent, maar ook verantwoordelijk is, zorg te dragen 

voor een gezond woon- en leefklimaat. Met het vaststellen van het ‘Bestemmingsplan Wijk aan 

Zee’ wordt er aan deze verantwoordelijkheid, voor zover dit binnen de kaders van de Wet 

ruimtelijke ordening kan, vorm gegeven. Het gezondheidsaspect speelt daar een belangrijke rol in, 

maar kan er maar deels mee behartigd worden.  

 

Met de ruimtelijke planning in een bestemmingsplan onder andere wordt aangegeven waar je kunt 

wonen, werken en recreëren. Het geeft mede vorm aan hoe onze woon- en leefomgeving eruit 

ziet. Daarnaast is het goed om zeker in de huidige actualiteit, aandacht te schenken aan aspecten 

die invloed hebben op ons woon- en leefmilieu. Binnen onze boeiende woonomgeving zien we 

graag dat we op een prettige en gezonde wijze opgroeien, werken en oud worden. 
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Overwegende dat: 

 

Binnen deze collegeperiode het milieubeleidsplan (2015) voor de gemeente Beverwijk opnieuw 

wordt herzien en vastgesteld.  

 

In het licht van de huidige actualiteit het goed zou zijn dit wat naar voren te halen in de planning. 

Daarbij is het van belang om in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) meer aandacht 

te schenken aan mogelijke bedreigingen van de gezondheid in Wijk aan Zee. Wettelijk zijn 

gemeenten verplicht vierjaarlijks het gemeentelijke gezondheidsbeleid te actualiseren en vast te 

stellen. Het Beverwijkse/regionale gezondheidsplan besteedt nu geen aandacht aan de hier 

genoemde actuele gezondheidsvragen en komt daardoor in aanmerking om herzien te worden.   

 

Inwonerparticipatie een belangrijke pijler is, waarop ons gemeentelijk beleid gevestigd dient te zijn. 

Daarom zou het goed zijn wanneer het college samen met alle belanghebbenden, waaronder de 

inwoners van Wijk aan Zee, een plan opstelt om de gezondheid van de inwoners van Wijk aan Zee 

te bevorderen en te borgen. Uit dit plan kunnen maatregelen voortkomen waarmee bedreigingen 

gemonitord en gepubliceerd worden om overlast te bestrijden of buiten de deur te houden en de 

interactie met inwoners altijd op niveau gehouden wordt. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan 

is het wenselijk/noodzakelijk dat ook adviserende diensten zoals GGD, huisartsen, 

omgevingsdienst, en Tata Steel betrokken worden.  

 

Verzoekt het college: 

 

1. Het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het milieubeleidsplan dit jaar te actualiseren en 

uiterlijk in de eerste helft van 2020 aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. 

 

2. Specifiek voor Wijk aan Zee samen met inwoners en de andere belanghebbenden een plan 

op te stellen, waarmee de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, 

bevorderd en geborgd worden, waarbij economische belangen niet uit het oog verloren 

worden. Dit plan nog dit jaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 

3. De financiële consequenties voor te leggen in de voorjaarsnota 

 

 
en gaat over tot de orde van de dag 

 
Ondertekening en naam indiener(s). 
GroenLinks   D66   VVD   CDA   
Kees Vroonhof  Peter Weel   Bart van Wijck  Paul Meiland 
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