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Voorhout, juni 2022

Onderwerp: Informatiebrief aan gemeenteraden over voortgang ontwikkeling VAB-terrein
Aan de gemeenteraden van de gemeenten: Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Teylingen

Geachte leden van de raden,
De gemeenschappelijke regeling van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (hierna VAB) bestaat
uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk en Teylingen. In december 2020 hebben de vijf
gemeenteraden besloten tot het volgende:
“In te stemmen met het richtinggevend advies voor de keuze van scenario C ‘doorgaan met
het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het binnen dit kader onderzoeken van de publiekprivate samenwerkingsmogelijkheden.”
Met deze brief brengen wij u als lid van de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van de
ontwikkeling van het VAB-terrein.
Terugblik Raadsinformatiebrief juni 2021
De vorige Raadsinformatiebrief is in juni 2021 verstuurd. In deze brief zijn de raadsleden
geïnformeerd over het nieuwe projectteam dat is samengesteld en voortvarend aan de slag is
gegaan, de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de projectleider, de zorg en aandacht die besteed
wordt aan de relatie met de omgeving en de planning. Voor de volledigheid hebben we de
voorgaande brief als bijlage meegestuurd.
Rondleidingen
In september 2021 en juni 2022 zijn rondleidingen gehouden voor college-, commissie- en
raadsleden. Tijdens deze rondleidingen heeft iedereen kennis gemaakt met de dagelijkse
werkzaamheden van het VAB, de functie van het VAB in de keten en de urgentie tot vernieuwing en
optimalisatie.
Informatiebijeenkomst Strategische Opties VAB
Op 10 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het VAB een gezamenlijke
informatiebijeenkomst verzorgd voor alle leden van de vijf gemeenteraden. Tijdens deze avond is
onder andere toegelicht dat er opdracht is gegeven voor het schrijven van het rapport “Strategische
opties VAB”.
In dit rapport zijn drie paden voor de toekomst van het VAB verkend, namelijk:
1. VAB verder op huidige wijze met aanbesteding voor exploitatie en verwerking
2. VAB verder als zelfstandige overslag in eigen beheer. Met eigen personeel en
aanbesteding voor verwerking stromen
3. VAB door als samenwerking door inbesteding. Inbesteding bij HVC, Omrin of
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In februari 2022 is het rapport opgeleverd. In april 2022 hebben de vijf colleges op basis van de
uitkomsten in het rapport, besloten tot het volgende:
In te stemmen met het verder verdiepen en uitwerken van de opties "eigen beheer" en
"samenwerking door inbesteding bij Meerlanden" uit het rapport “Strategische opties VAB”
teneinde een concreet besluit te kunnen nemen eind 2022.
Omgeving
Er is een omgevings- en participatieplan en een communicatieplan opgesteld door de
omgevingsmanager. Inmiddels zijn er vier bewonersbrieven verspreid onder bewoners in de directe
omgeving van het VAB. U kunt deze brieven teruglezen op onze website:
https://vuilafvoerbedrijf.nl/plannen-en-publicaties/
30 juni 2022 organiseert het projectteam van het VAB een bewonersavond. Tijdens deze avond
worden bewoners geïnformeerd over de voortgang van het project en kunnen zij vragen stellen. Het
projectteam benut deze avond daarnaast om op te halen wat omwonenden nu goed geregeld vinden
bij het huidige VAB-terrein en wat er beter kan als het VAB-terrein op de schop gaat.
Naast het contact met omwonenden lopen er ook gesprekken met de Provincie Zuid-Holland om de
inrit van het VAB-terrein verkeersveiliger te maken. Ook is er een vergunningeninventarisatie
uitgevoerd en wordt er een Flora- en Faunaonderzoek uitgevoerd.
Planning
Tot slot willen wij u informeren over de planning van het projectteam voor de komende periode.

•

Op 06 juli 2022 staat wederom een informatieavond voor de raden gepland. Hiervoor
heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen.

De verdere planning is onder voorbehoud en afhankelijk van onder andere de vorming van de colleges.

•
•
•

In de tweede helft van 2022 vraagt het AB van het VAB om een definitief besluit van de
vijf gemeenteraden met betrekking tot de strategische opties.
Na dit besluit start het projectteam de aanbesteding en de aanvraag van vergunningen.
In 2023 start het projectteam met slopen en bouwen.

De uitvoering van de overslagwerkzaamheden vindt te allen tijde doorgang.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van het VAB,

C.P.M. (Kees) van der Zwet RA
Voorzitter Bestuur VAB

