VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK

Voorhout, 7 maart 2022
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 stand van zaken en de plannen voor het VABterrein.
Wat stond er in de brief van juli?
In de brief die u in juli heeft ontvangen over het VAB vertelden wij u dat de huidige panden en
voorzieningen van het VAB oud en afgeschreven zijn. 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.
Wat is de nieuwe planning voor bewonersbijeenkomsten?
In de brief van juli hebben wij u geïnformeerd over de manier waarop we u bij de plannen van het
VAB willen betrekken. Daarnaast gaven we u een overzicht van de voorlopige planning voor
bewonersbijeenkomsten. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat het overzicht een inschatting was
op basis van de kennis die het projectteam op dat moment had. Inmiddels heeft het projectteam
meer kennis vergaard en lopen er nog verschillende onderzoeken waardoor de planning is gewijzigd.
In de voorgaande nieuwsbrief gaven wij aan dat er waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 een
bijeenkomst voor bewoners zou zijn. Dit zal naar verwachting medio 2022 zijn. Wanneer het moment
van de eerste bewonersbijeenkomst duidelijk is, ontvangt u een brief.
Wat is er in de tussentijd gebeurd en wat gebeurt er nu?
Het projectteam heeft in de tussentijd niet stilgezeten en is nog steeds bezig. Zo is er bijvoorbeeld
een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd, zijn er gesprekken met de NS over de toekomst van het
VAB-terrein, zijn er risico’s in kaart gebracht voor de verschillende scenario’s voor het VAB-terrein en
gebeurt er nog veel meer.
Meer informatie
U kunt meer informatie over de plannen voor het VAB vinden op de website van het VAB, namelijk:
www.vuilafvoerbedrijf.nl onder het tabblad "Toekomst VAB".
Contact
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar:
contact@vuilafvoerbedrijf.nl.
Hoogachtend,
Jan Kappert
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