Voorhout, juni 2021
Onderwerp: Informatiebrief aan omwonenden van het VAB-terrein
Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u woont in de nabijheid van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
(hierna VAB). Bij het VAB wordt afval verzamelt. Vanuit het VAB worden de diverse afvalstromen
verder vervoerd naar afvalverwerkers. De huidige panden en voorzieningen zijn erg oud en
afgeschreven. In december 2020 hebben de vijf gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en
Noordwijk, besloten om te investeren in een toekomstbestendig en innovatief afvaloverslagbedrijf. Zo
dragen de vijf gemeenten bij aan een efficiënte afvalketen en een beter klimaat.
Onze ambitie vraagt om uw denkkracht
Onze ambities vragen om denkkracht van de omgeving. Redenen genoeg om u, onze
omgeving, te betrekken om samen tot een nieuw gedragen afvaloverslagbedrijf te komen dat past in
de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaakt en waarbij de leefbaarheid een belangrijk speerpunt
is.
Wat gaat er gebeuren en wanneer?
Al sinds de jaren 70 wordt het grof en fijn huishoudelijk restafval en groenafval van de Duin- en
Bollenstreek gemeenten overgeslagen op het overslagstation van het VAB. Een gemeenschappelijke
regeling, gevormd door de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk, draagt zorg
voor het beheer, transport en verwerking van het afval. Het station functioneert al jaren naar behoren,
maar door het aflopen van contracten en levensduur van de gebouwen op het terrein, is nu het
uitgelezen moment om de inrichting van het overslagstation te herzien.
De gemeentes hebben een projectteam aangesteld dat werkt aan een plan om het VAB-terrein
toekomstbestendig en innovatief in te richten. Vooralsnog is de planning dat in het najaar van 2021 de
gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met de benodigde investeringen voor het VAB. Na
instemming van de vijf gemeenteraden, zal het projectteam het plan voor het VAB verder
onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken. Naar verwachting wordt medio 2023
gestart met de sloop- en bouwwerkzaamheden.
Hoe betrekken wij u bij de plannen voor het VAB?
Wij willen u betrekken bij de plannen voor het VAB-terrein. Dat begint met deze brief met informatie.
Daarnaast ontvangt u met deze brief, de brief die het VAB naar alle gemeenteraden heeft gestuurd. Zo
heeft u dezelfde informatie. Naar verwachting ontvangt u meer informatie over de manier waarop we
u willen betrekken bij de plannen eind juli.
Daarnaast kunt u meer informatie over de plannen voor het VAB vinden op de website van het VAB,
namelijk: www.vuilafvoerbedrijf.nl. Deze site zal gevuld worden met meer informatie, waaronder de
nog te ontwikkelen nieuwsbrief, waar u zich voor aan kunt melden.

Contact
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar:
contact@vuilafvoerbedrijf.nl.
Hoogachtend,
Jan Kappert
Directeur VAB

