
Schriftelijke vragen Fractie Van Schoonhoven n.a.v. brief B1: Reactie bewoners Hoogeweg op 
verweer gemeente m.b.t. overlast op Lijst van ingekomen stukken van 3 februari 2022.   
  

  

De advocaat van de omwonenden van de firma aan de Hoogeweg dient een overlast klacht in – 

waarvan er inmiddels series zijn ingebracht door omwonenden zelf waarop volgens hen niet 

adequaat en niet oplossingsgericht door de gemeentelijke verantwoordelijken op is ingegaan - en 
krijgt te horen ‘u bent te laat’. (inmiddels is recent een klacht als 100 procent terecht benoemd).  

  

Dit ‘verweer’ van de gemeente komt over als een poging om op een formele manier te proberen om 

een serie - wel of niet terechte - klachten van deze omwonenden heen te gaan. De brief 

bagatelliseert het aantal en de zwaarte van de klachten terwijl er geen enkel serieus te nemen 

onderzoek is gedaan.  

  

Vraag 1. Is het doel van de gemeente om op basis van juridische mogelijkheden om de essentie van 

de problematiek heen te gaan.   

  

Vraag 2. Moet de gemeente niet eerst de kern van de zaak bekijken, analyseren en een 

oplossingsrichting aangeven i.p.v. tijd te verspillen aan ‘juridische fouten van omwonenden’.  

  

Vraag 3. Er is na jaren van klachten nog steeds geen serieus te nemen feiten analyse gemaakt. Wat is 

de belemmering daarvoor.  

  

Vraag 4. Tellen de belangen van één bedrijf of de belangen van de omwonenden in dit dossier 

zwaarder.   

  

Vraag 5. Als er geen sprake is van bevooroordeling van één van beide partijen hoe levert de 

gemeente dan daarvoor het bewijs.  

  

De observatie van mij als raadslid bij deze situatie is - zonder daarbij van het standpunt van één van 

beide partijen te willen uitgaan - dat de gemeente Castricum geen enkel idee heeft hoe bedrijfs- en 

omwonenden belangen in evenwicht te brengen zijn. Kennis van de situatie ter plekke - met name 

omdat het gaat om incidenteel optredende klachten die milieu, dus ook mogelijk gezondheid van 

onze inwoners gerelateerd zijn - dat dit de eerste voorwaarde is. Daarom deze vraag. Na decennia 

met klachten van omwonenden gekomen is de gemeente Beverwijk tot een aanpak gekomen waarin 

men daar wel een modus heeft gevonden om de bedrijfsbelangen van Tata en de omwonenden 

belangen te duiden - op basis van onderbouwde rapporten waarin kennis over de situatie centraal 
staat - om pas daarna te proberen om deze belangen in harmonie te brengen. Hierbij gaat men er 

daar van uit dat omwonenden op milieuvervuilingsgebied bovenliggende belangen hebben.  

  

Vraag 6. Is er contact tussen de gemeente Castricum en de gemeente Beverwijk hoe men daar  tot 

onderbouwde rapporten - waarin kennis over de situatie centraal staat - is gekomen.  
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