VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK
Werklocatie: `s-Gravendamseweg 77, 2215 TG Voorhout

Voorhout, juli 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). In deze brief informeren wij u over de manier waarop we u willen
betrekken bij de plannen voor het VAB-terrein.
Wat doet het VAB en wat gaat er gebeuren?
In de brief die u in juni heeft ontvangen over het VAB vertelden wij u dat bij het VAB afval
wordt verzameld. Vanuit het VAB worden de diverse afvalstromen verder vervoerd naar
afvalverwerkers in het land. De huidige panden en voorzieningen zijn oud en afgeschreven.
In december 2020 hebben de vijf gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en
Noordwijk, daarom besloten om te investeren in een nieuw, toekomstbestendig en
innovatief afvaloverslagbedrijf. Zo dragen de vijf gemeenten bij aan efficiëntie en
verduurzaming van de afvalketen.
Hoe en wanneer betrekken we u bij de plannen voor het VAB-terrein?
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. Als de vijf gemeenteraden
instemmen, zal het projectteam het plan voor het VAB verder onderzoeken, ontwikkelen,
ontwerpen en technisch uitwerken. Als direct omwonende bent u belangrijk voor ons. Het
projectteam geeft na de instemming weer meer informatie over het project en gaat verder
met u in gesprek.
In het overzicht op de volgende pagina is globaal weergegeven op welke momenten we u
betrekken bij de plannen voor het VAB-terrein tot en met medio 2022. Dit overzicht is een
inschatting op basis van de kennis die het projectteam nu heeft. Het kan zijn dat de plannen
wijzigen doordat er bijvoorbeeld onderwerpen zijn waar we uitvoeriger met u over in
gesprek willen.

Wanneer?

Wat?

Eind 2021/
begin 2022

Bijeenkomst voor omwonenden (u ontvangt nog een uitnodiging):
• Informeren over de voortgang van de plannen voor het VAB-terrein
•

Bij u ophalen wat u nu goed geregeld vindt bij het huidige VABterrein en wat er beter kan als het VAB-terrein op de schop gaat

Begin 2022

Nieuwsbrief met samenvatting van bijeenkomst

Voorjaar/
medio 2022

Bijeenkomst voor omwonenden (u ontvangt nog een uitnodiging):
• Informeren over de voortgang van de plannen voor het VAB-terrein
en wat er tot nu toe is gedaan met de door u gegeven informatie
•

Bij u ophalen wat uw ideeën over het ontwerp voor het VAB-terrein
zijn

Medio 2022 Nieuwsbrief met samenvatting van bijeenkomst
Medio/eind
2022

Bijeenkomst voor omwonenden (u ontvangt nog een uitnodiging):
• Informeren over de voortgang van de plannen voor het VAB-terrein
en wat er tot nu toe is gedaan met de door u gegeven informatie
• Presentatie definitief ontwerp en terugkoppeling van wat er met uw
ideeën is gedaan

Naar verwachting wordt medio 2023 gestart met de sloop- en bouwwerkzaamheden.
Meer informatie
U kunt meer informatie over de plannen voor het VAB vinden vanaf vrijdag 30 juli op de
website van het VAB, namelijk: www.vuilafvoerbedrijf.nl onder het tabblad "Toekomst
VAB". Deze site is nog in opbouw en wordt gevuld met meer informatie, waaronder de
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
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