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Hoofdstuk 1  Motivatie en presentatie van het onderzoek  

 

 

1.1 Inleiding  
Het is opvallend dat actuele thema’s steeds vaker onderwerp van historische studies vormen. Twee redenen 

kunnen hiervoor worden aangedragen; ten eerste wordt gehoopt dat bruikbaar materiaal naar boven komt dat bij 

toekomstige ontwikkelingen nuttig kan worden gebruikt; ten tweede wordt historisch onderzoek door velen als 

aangenaam tijdverdrijf ervaren. Deze belangstelling uit zich in publicaties in zowel binnen- als buitenland.  

Blijkbaar is de zorg voor de leefomgeving ook een dergelijk actueel thema. Misschien heeft dit te maken met het 

inzicht van de laatste decennia dat het welzijn van mens en omgeving afhankelijk is van de wijze waarop met de 

leefomgeving wordt omgegaan. Voor velen was dat aanleiding om voor antwoorden van vraagstukken 

aangaande leefomgeving naar het verleden te kijken. In de praktijk bleek historisch onderzoek inderdaad 

bruikbare informatie te bieden. Zo leveren historische gegevens een bijdrage voor het oplossen van knelpunten 

bij de bodemproblematiek. Gegevens van voormalige bedrijfslocaties worden thans gebruikt bij de inschatting of 

de bodem op een locatie mogelijk wel of niet verontreinigd is (Nieuwkoop, 1989). Ook dit onderzoek begeeft 

zich op het terrein van de milieuhistorie. In het bijzonder leefomgevinghinder van industriële activiteiten 

gedurende de periode 1870-2000 vormt het doel van het onderzoek. Hierbij wordt gekeken in welke mate 

omwonenden hinder tolereerden en hoe zij er mee omgingen.  

Door de eeuwen heen heeft de bedrijvigheid maatschappelijke reacties in de samenleving uitgelokt. Zo werd al in de 

middeleeuwen (1413) door stedelijke magistraten van de stad Amsterdam ter voorkoming van stankhinder en vies 

grachtenwater het verbod uitgevaardigd om organisch afval als slachtafval en mest in het IJ, de Amstel en grachten te 

werpen (Prins, 1993). Men was in die tijd nog gewend afvalstoffen ter plaatse te storten of te lozen. Als onderzoek 

naar leefomgevinghinder over grotere perioden wordt uitgevoerd, moet rekening worden gehouden met een 

gedurende deze tijd veranderende samenleving. Iedere samenleving zal haar eigen visie, passende binnen haar 

concept, voor het omgaan met leefomgevinghinder hebben ontwikkeld. Zo is de betekenis van het woord milieu, 

zoals die in deze context wordt bedoeld, eigenlijk maar enkele decennia in gebruik en de uitleg die wij er thans aan 

geven, was voor die tijd niet bekend. Men was zich beperkt bewust van de directe en zeker niet van de indirecte 

gevolgen van toegepaste werkwijzen en gebruikte stoffen. Verder was men nauwelijks op de hoogte van de gevolgen 

die oplossingen van sommige locale milieuproblemen, zoals uitstoot van rookgassen of lozingen van 

metaalhoudende stoffen op het oppervlaktewater, hebben op de later binnen de milieuwetenschappen benoemde 

locale, fluviale, regionale en continentale schalen (RIVM, 1989).  

 

1.2 Opzet van het onderzoek  
Leefomgevinghinder is het gevolg van menselijk handelen. Leefomgevinghinder komt dus vaker voor in die 

gebieden waar de gemiddelde concentraties van mensen en menselijke activiteiten hoog zijn. Tot ver in de 19
e
 

eeuw was Nederland een overwegend agrarische gemeenschap. Vanaf ongeveer 1850 deden zich in Nederland 

twee opvallende ontwikkelingen voor, ten eerste een sterke toename van de bevolking en ten tweede de opkomst 

van de industrialisatie. Vooral de sterk groeiende bedrijvigheid vormde in toenemende mate een bron van 

leefomgevinghinder Dit vooral omdat de meeste bedrijvigheid in of nabij de bewoonde gebieden was gevestigd. 

Omdat de gevolgen van leefomgevinghinder in dit onderzoek centraal staan, richt het zich daarom in het 

bijzonder op het stedelijke gebied.  

Gevolgen van leefomgevinghinder worden vaak afgewenteld op de omgeving. Qua ruimtelijke gevolgen van de 

afwenteling van leefomgevinghinder kan een viertal kenmerken worden onderscheiden; de schaal, het gebied, de 

afstand en de locatie (De Roo, 2001). In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate deze kenmerken bij de 

opzet van dit onderzoek een rol zullen spelen. 

 

Schaalvraag van het onderzoek 
Dit onderzoek zal zich in eerste instantie richten op door de bedrijvigheid in een onderzoeksperiode veroorzaakte 

leefomgevinghinder. Eerder onderzoek toonde aan dat vooral de bedrijvigheid de meeste hinder veroorzaakte 

(Nieuwkoop, 1989). De meeste bedrijvigheid is in of nabij stedelijk gebied te vinden. Als we naar de mogelijke 

omvang, de schaalgrootte van het onderzoek kijken dan is de praktische haalbaarheid van het onderzoek van 

doorslaggevende betekenis. Zo moet er voldoende informatie voor handen zijn, terwijl het daarnaast ook van 

belang is dat de informatie vindbaar is. Dit betekent dat het onderzoek niet een te groot onderzoeksgebied, 

bijvoorbeeld een gemeente met circa 10.000–20.000 inwoners, moet omvatten.   

Maatschappelijke veranderingen verlopen meestal traag. Dit is waarschijnlijk ook het geval met veranderingen 

ten gevolge van het ondergaan van leefomgevinghinder. Leefomgevinghinder is immers het gevolg van mense-

lijk handelen. Omdat veranderingen traag verlopen, verdient het aanbeveling om een onderzoeksgebied over een 

langere periode te bestuderen. 
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Afbakening van het onderzoeksgebied en inperking van de bronnen van leefomgevinghinder  

Wat betreft de vraag welke gebieden zich het best voor een dergelijk onderzoek lenen, genieten historische 

kernen de voorkeur. Het voordeel hiervan is dat daar van oudsher de bedrijvigheid het grootst was, waardoor de 

kans toeneemt dat er meer vergunningen werden verleend en tegelijkertijd de kans groter is dat meer bezwaren 

kunnen worden aangetroffen.  

Om het onderzoek doelmatig te kunnen uitvoeren is het praktisch om een niet te groot gebied te selecteren. De 

beperking van de afstand tussen bronnen van leefomgevinghinder kan de resultaten van het onderzoek in 

positieve zin bevorderen. Door de onderlinge beïnvloeding van diverse vormen van leefomgevinghinder binnen 

een beperkt gebied, is de kans groter dat inzicht wordt verkregen in achterliggende aspecten als protesten, 

bezwaren of andere gedragsuitingen.  

Op basis van hun industrieel verleden is een aantal historische kernen geselecteerd. (Ketner, 1910). De voorkeur 

ging uit naar middelgrote historische kernen, zoals er meerdere te vinden waren aan de voormalige Zuiderzee in 

de 19
e
 eeuw. In het Historisch Bodembestand van de provincie Fryslân, een gegevensbestand waarin verleende 

hinderwetvergunningen van de periode vanaf 1850 van deze provincie zijn verzameld, werd verder gezocht 

(provincie Fryslân, 2002). 

Het beeld dat de bedrijvigheid in de oude kernen groot is geweest, werd door het provinciaal Historisch 

Bodembestand van de provincie Fryslân bevestigd. In historische kernen in deze provincie, zoals Leeuwarden, 

Sneek, Dokkum, Franeker en in Harlingen konden veel aan bedrijven verleende hinderwetvergunningen worden 

teruggevonden (provincie Fryslân, 1996b). Uiteindelijk genoot de gemeente Harlingen de voorkeur, omdat aan 

het einde van de 19
e
 eeuw en ook nog in het begin van de 20

e
 eeuw, Harlingen als de industriestad van de 

provincie Fryslân werd bestempeld. 

 

 
 

Figuur 1  Kaart van de provincie Fryslân anno 2004 
            (bron: Cartografie provincie Fryslân)  

 

 

 

 
 

 

De staten van de provincie Friesland hebben in 1997 bepaald dat vanaf dat moment de provincie Friesland ‘De pro-

vincie Fryslân’ zal heten. Voor dit onderzoek betekent het dat meestal de naam Fryslân wordt gebruikt. De naam 

‘Friesland’ kan wel voorkomen als het als zodanig uit de toegepaste stukken van vóór1997 naar voren komt.  

[Katern 1] 
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Van bezwaar tot locatie  

Hierboven werd gesuggereerd dat bezwaar maken (klaaggedrag) als onderzoeksobject kan fungeren. Aantasting 

van de lokale leefomgeving, als het gevolg van lokaal gevestigde bedrijvigheid, gaat in veel gevallen met 

bezwaren gepaard. Als vervolgens naar mogelijke verschillen van bezwaarmaken wordt gekeken, kan worden 

opgemerkt, dat waar de activiteit van de bedrijvigheid van oudsher het hoogst is, vermoedelijk de overlast en ook 

daarmee het aantal bezwaren toeneemt. Indien bezwaargedrag als onderzoeksobject wordt geselecteerd is een 

bijkomend voordeel dat veel bij overheden ingediende bezwaren kunnen worden teruggevonden. Dat kan bij de 

aan een bedrijf verleende vergunningen die de overheid op grond van regelgeving archiveerde. Bezwaarschriften 

ingediend op grond van regelgeving bieden daarnaast de mogelijkheid om er ook de locaties mee te kunnen 

definiëren  

 

Concluderend qua opzet onderzoek  

Qua opzet en uitvoering van het onderzoek kan worden opgemerkt dat de gemeente Harlingen een geschikte 

plaats is om het onderzoek uit te voeren. Deze gemeente voldoet aan de gewenste schaalgrootte, ook was er van 

oudsher voldoende bedrijvigheid aanwezig en is er voldoende ontsloten informatie (provincie Fryslân, 2002). Om 

het effect van de bedrijvigheid op de omgeving te volgen kan gebruik worden gemaakt van tegen de bedrijvigheid 

ingediende bezwaren, die in het kader van vergunningverlening zijn ingediend. Omdat mogelijke veranderingen 

zich pas over langere termijn manifesteren, is een onderzoeksperiode van 1870-2000 aangehouden. Het jaar 

1870 is gekozen omdat vanaf dat tijdstip de industrialisatie in Nederland geleidelijk op gang kwam, terwijl 2000 

is gekozen, omdat hierdoor mogelijke ontwikkelingen op het gebied van milieubeleid gedurende de 20
e
 eeuw 

kunnen worden gevolgd.  

 

 
 

Figuur 2 Zicht op een gedeelte van de haven Harlingen rond 1920 
  (Vereniging Oud Harlingen, 1990)  

 

Het grotere gebouw aan de linkerzijde van de havenpartij was gedeeltelijk in gebruik als visafslag. De 

vissersschepen die hiervoor liggen afgemeerd getuigen hiervan. Ver op de afbeelding is nog een gedeelte van de 

havenmond zichtbaar. Aan de rechterzijde van de foto worden goederen overgeslagen van het zeeschip naar de 

naastgelegen binnenvaartschepen. De ontwikkeling van de visserij en de handel in Harlingen wordt in hoofdstuk 

6 en 7 beschreven. 

 

1.3 Probleemstelling annex vaststelling van de onderzoeksobjecten  

In deze paragraaf wordt de probleemstelling toegelicht en worden de onderzoeksobjecten bepaald.  

 

Probleemstelling annex vaststelling van de onderzoeksobjecten  
Leefomgevinghinder bestond al ver voor de 19

e
 of 20

e
 eeuw. Een voorbeeld hiervan is de maatregel die het 

stadsbestuur van de stad Groningen trof in 1497. Op straffe van een boete verbood het bestuur zijn burgers om 

varkens, om de stad mestvrij te houden, vrij in de stad te laten lopen (Van Zon, 1986).  
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In veel gevallen wordt leefomgevinghinder door menselijk handelen veroorzaakt. Vraagstukken betreffende 

leefomgeving zijn daarmee verbonden met maatschappelijke processen en om deze op te kunnen lossen moet 

nader onderzoek naar deze processen worden verricht.  

De meeste leefomgevinghinder treedt op in de directe fysieke omgeving van de mens. Aangezien de fysieke 

omgeving begrensd is, dient aan de door de mens te verrichten activiteiten, grenzen te worden gesteld die niet 

overschreden mogen worden. Leefomgevinghinder wordt in het bijzonder ervaren doordat in die fysieke 

omgeving de te stellen grenzen worden overschreden.  

Verschillende voor de mens cruciale leefomgevingfuncties kunnen effect op de leefomgeving hebben. De 

problemen ontstaan door de manier waarop de functies worden uitgevoerd. Drie functies zijn hierbij vooral van 

belang (Glasbergen, 2000):  

a. Leefruimte; ruimte die nodig is voor het realiseren van huisvesting, vervoerssystemen en andere 

essentiële aspecten van het dagelijkse leven. Overbenutting leidt tot congestieproblemen en vernietiging 

van de habitat. 

b. De beschikking hebben over hulpbronnen; bron van vernieuwbare en niet vernieuwbare hulpbronnen. 

Overbenutting leidt tot schaarste en tekorten. 

c. Afvalverwerking; vermogen fysieke omgeving om afval en industriële vervuiling te verwerken. Overbe-

nutting leidt tot gezondheidsproblemen en systeemvernietiging.  

 

Leefomgevinghinder is niet zo vanzelfsprekend als wordt voorgesteld, er kan namelijk nooit sprake zijn van een 

één op één - relatie tussen natuurwetenschappelijke kennis en de daaruit te trekken conclusies. Aan natuurweten-

schappelijke effecten in dit verband moet een normatief oordeel worden verbonden; of anders gezegd door welke 

bril wordt leefomgevinghinder geïnterpreteerd? Normatieve oordelen zijn immers gebaseerd op een wereldbe-

schouwing, waarbij een mensbeschouwing, of meer materialistisch, een economisch belang in het geding is. 

Handelen vanuit eigenbelang krijgt vooral een kans als bepaalde structuurkenmerken daar de ruimte voor bieden. 

Voorbeelden van deze kenmerken zijn: 

• De politieke structuur en / of politieke ideologie; ( het communisme) 

• De economische structuur ( het kapitalistische stelsel) 

 

Er wordt over leefomgevinghinder gesproken als er sprake is van een effect dat tot een aan te tonen kwaliteits-

verlies leidt en als zodanig door mensen negatief wordt beoordeeld. Menselijk handelen dat leefomgevinghinder 

tot gevolg heeft, en daarmee kwaliteitsverlies, wordt zelden bewust ondernomen. Het gaat om activiteiten 

waarvan de neveneffecten als problematisch worden beschouwd en waarbij de handelingen zelf niet ter discussie 

staan. De vraag is dan ook waarom mensen niet de stap zetten naar een meer milieuvriendelijk alternatief. Een 

mogelijke verklaring geeft de theorie over de sociale dilemma’s die uitgaat van een spanningsrelatie tussen 

individuele en collectieve belangen. Bij leefomgevinghinder onderscheidt Opschoor (1989) in dit verband de 

volgende aspecten: 

•  individuele bijdrage is gering; 

•  effecten zijn pas op lange termijn zichtbaar; 

•  mogelijkheden voor individuele bijdrage aan een oplossing is verwaarloosbaar klein; 

• individuele bijdrage leidt alleen tot lasten en niet tot baten. 

 

Kennis over leefomgevinghinder zou een handvat moeten bieden voor wat tolerabel is en wat niet. Risico-

inschattingen zijn altijd met onzekerheden omgeven die toenemen met de schaalniveaus waarop milieuvraag-

stukken worden bestudeerd. Bij grootschalige vraagstukken kan wetenschappelijke kennis slechts een beschei-

den rol spelen. Bij de vraag of wetenschappelijke risicoanalyses voldoende basis kunnen vormen voor besluit-

vorming zijn twee aspecten van belang: 

Perceptie van leefomgevinghinder; 

Risico’s worden door directe betrokkenen in het algemeen hoger geschat dan ze in werkelijkheid zijn. Er wordt 

ook veel belang gehecht aan gevoelens van onveiligheid. 

De noodzaak van bredere afweging dan alleen kennis van risico’s.  

Het belang van de beperking van leefomgevinghinder moet afgewogen worden tegen de maatschappelijke kosten 

van de maatregelen, die vooral ingegeven zijn door economische motieven  

De overheden zien in de praktijk toe op de kwaliteit van de leefomgevinghinder. Ook bij de rol van de overheid 

zijn vraagtekens te plaatsen gelet op de volgende aspecten: 

• Overheden gaan vaak van tegenstrijdige beleidsinvloeden uit; 

• Overheden zijn niet de enige relevante actoren in dit proces. 

Ook private partijen spelen hierin een belangrijke rol. Milieubeleid moet in feite ontwikkeld worden en betekenis 

krijgen in een arena van meewerkende en tegenwerkende actoren (Glasbergen, 2000).  
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Overziende  

Het fenomeen leefomgevinghinder overziende zal in de praktijk een spanningsveld tussen de volgende drie 

objecten zijn: 

• Vanuit natuurwetenschappelijk perspectief;  

Gemeten leefomgevinghinder of de ‘Veronderstelde Leefomgevinghinder’ 

• Vanuit de perceptie; 

Perceptie van leefomgevinghinder of de ’Ervaren Leefomgevinghinder’ 

• Vanuit het bevoegde gezag. 

Zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, etc, of de ’ Regelgeving’  

 

        Regelgeving  
 

 

 

 

 

 

 

Veronderstelde Leefomgevinghinder  Ervaren Leefomgevinghinder 
      (Gemeten milieuhinder)   (Perceptie milieuhinder)  

 

Figuur 3 Relatieschema tussen de objecten die voor dit onderzoek van belang zijn   
 

In de periode 1870-2000, de onderzoeksperiode, waren de politieke verhoudingen in Nederland en daarmee 

verbonden ideeën over de directe fysieke omgeving sterk aan veranderingen onderhevig. Dit beïnvloedde de wijze 

waarop met de bij figuur 3 vermelde objecten werd omgegaan. Zo kan de samenleving aan het einde van de 19
e
 eeuw 

en het begin van de 20
e
 eeuw worden gekenschetst als hiërarchisch, waarbij door de strijd tegen sociaal ongerechtig-

heden de aandacht voor de leefomgevinghinder beperkt was. Door de toename van de welvaart in de loop van de 

20
e
 eeuw, waardoor de lage middenstand maar ook de arbeidende klasse zich meer bezit kon verwerven, 

beginnen andere aspecten zoals leefomgevinghinder door te klinken. Pas enige decennia na de Tweede 

Wereldoorlog ontwaakte het milieubesef zoals we dat thans kennen. 

 

Vaststelling onderzoeksobjecten  
In dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te verschaffen in de vraag welke vormen van leefomgevinghinder burgers 

in de periode 1870-2000 moesten ondergaan en hoe daarmee werd omgegaan. De bedrijvigheid wordt daarbij als 

eerste mogelijke veroorzaker beschouwd. Vooral de vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder, de 

ervaren leefomgevinghinder en de rol van de door de overheid uitgevaardigde regelgeving (zie figuur 3) zijn daarbij 

de objecten van het onderzoek. Omdat het praktisch onuitvoerbaar is een dergelijk onderzoek op landelijke schaal uit 

te voeren, wordt op lokaal niveau geprobeerd, middels de benadering van een casestudie, iets te kunnen zeggen 

rondom het thema milieuhinder (leefomgevinghinder in dit onderzoek. Onder andere wordt hierbij op lokaal niveau 

gekeken of er veranderingen in de maatschappelijke reacties op leefomgevinghinder in de loop van de 

onderzoeksperiode kunnen worden waargenomen.  

 

 

1.4 Doelstelling van het onderzoek 
De beschrijving van de probleemstelling in § 1.3 leidt tot de volgende doelstelling van het onderzoek: 

 

Ontwikkeling van een methode om met behulp van gegevens van ingediende bezwaarschriften binnen een 

specifiek gebied en voor een specifieke tijdsperiode inzicht te verwerven in het ervaren van leefomgeving-

hinder en de daaruit voortkomende maatschappelijke gevolgen  
 

 

1.5        Onderzoeksvragen  
Het lijkt er op dat leefomgevinghinder de resultante is van een lange keten van oorzaken en gevolgen. In de 19

e
 

eeuw ontbrak het door gebrek aan kennis aan inzicht in deze keten. De ontdekkingen door Pasteur en Koch in 

1875 op bacteriologisch gebied waren een grote stap voorwaarts. Beide zochten en vonden vanuit verschillende 

invalshoeken het bewijs voor het bestaan van ziekteverwekkende micro-organismen. Door deze ontdekking kon 

voor het eerst een aantal verschijnselen van leefomgevinghinder worden verklaard (Houwaart, 1991). 

Kennis schoot tot ver in de 20
e
 eeuw tekort voor verklaringen van milieuverontreinigingen met immobiele 

stoffen als zware metalen. Dit is niet zo verwonderlijk, want anno 2005 is het onderzoek naar leefomgevinghin-
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der nog steeds een zaak van specialisten. Het is min of meer vanzelfsprekend dat veel burgers ook nu nog weinig 

inzicht hebben in deze materie. Langzamerhand lijken in de 20
e
 eeuw, vooral na de totstandkoming van de 

milieuwetten, in de bestrijding van leefomgevinghinder, meer economische aspecten van belang te worden. Dit 

speelt een rol bij zowel ondernemers als bezwaarmakers. De ondernemers moeten kostbare aanpassingen in hun 

bedrijfsproces verrichten, terwijl de burgers schade aan eigendommen claimen.  

 

 
 

Figuur 4 Foto van de oorspronkelijke Roptavaart gelegen langs de Noorderzeedijk 
  rond 1930 (Vereniging Oud Harlingen, 1990)  

 

Dit betreft een oorspronkelijk klein industriegebied aan de noordzijde van Harlingen langs de Noorderzeedijk. 

Hier waren touwslagerijen, visrokerijen en huidenbehandelingsbedrijven gevestigd. Opvallend aan dit plaatje is 

de directe gerichtheid van alle bedrijfjes en woningen op de watergang, in dit verband de Roptavaart. Het was 

vanzelfsprekend dat afvalwater op de vaart werd geloosd. Dit gebied werd bij de totstandkoming van het Van 

Harinxmakanaal gesloopt en vergraven 

 

Om meer inzicht in maatschappelijke reacties op leefomgevinghinder te krijgen, is het wenselijk dat informatie 

hiervan op bronniveau, dat wil zeggen op het niveau van de bezwaarmaker, wordt verzameld. Een 

voorbeeldstudie, een onderzoek op bronnenniveau van een relatief beperkt gebied, ‘het onderzoeksgebied’, leent 

zich bij uitstek voor een soortgelijk onderzoek. Het aan het einde van § 1.2 gememoreerde voordeel van een 

beperkte historische kern met relatief veel industrie, pleit ervoor om Harlingen als onderzoeksgebied te 

selecteren.  

Omdat de ontwikkeling van het geselecteerde onderzoeksgebied, de stad Harlingen, niet op zich zelf staat en 

daardoor als voorbeeld kan dienen voor veel andere kleinere gemeenten, biedt dit een tweetal mogelijkheden.  

Ten eerste kunnen de resultaten van het onderzoek ook voor gemeenten worden gebruikt die een vergelijkbare 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ten tweede kan op grond van de uitkomsten van het onderzoek een indruk 

van de landelijke toestand worden verkregen. 

Aan de hand van deze keuze is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen hebben tot doel inzicht te 

verschaffen in de wijze waarop in de periode 1870-2000 binnen het onderzoeksgebied met leefomgevinghinder 

werd omgegaan. De volgende centrale onderzoeksvraag is als basis voor de onderzoeksvragen gebruikt: 

 
 

 

 

 

Deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende deelvragen: 

Centrale Onderzoeksvraag 
Heeft locale bedrijvigheid in de periode 1870-2000 leefomgevinghinder veroorzaakt en zo ja, in welke mate 

ervoeren bewoners van het onderzoeksgebied leefomgevinghinder als een probleem resulterend in de indiening van 

bezwaren en wat werd met deze ingediende bezwaren gedaan? 
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1.6 Indeling van het onderzoek 

Het onderzoek kan in de volgende gedeelten worden opgesplitst (zie figuur 5): 

a. Introductie van het onderzoek en verkenning van de methoden van het onderzoek;  

In het eerste deel wordt het onderzoek geïntroduceerd en wordt de methodiek van het onderzoek 

beschreven. 

b. Oriëntatie op het onderzoeksgebied; 

 In dit deel wordt de ontwikkeling van het onderzoeksgebied beschreven. 

c. Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de ervaren leefomgevinghinder;  

In dit deel wordt de leefomgevinghinder van de twee in het onderzoek gekozen zijden, de ‘ervaren’ en de 

‘veronderstelde’ zijde, nader bekeken. Van de ervaren leefomgevinghinder worden, na beschrijving van de 

ontwikkeling van de regelgeving, de gedragsmechanismen toegelicht die de basis vormen voor het maken 

van bezwaren. Van de veronderstelde leefomgevinghinder is, nadat de bedrijvigheid van het 

onderzoeksgebied is verkend, de selectie van het deel van de bedrijvigheid, dat is onderzocht, beschreven. 

Van de geselecteerde bedrijvigheid is hierna de ontwikkeling geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt 

van de door deze bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Deel c wordt beëindigd met het 

presenteren van de uitkomsten van de vergelijking van de beide vormen van leefomgevinghinder.  

d. Verantwoording van het onderzoek.  

In dit laatste deel worden de onderzoeksresultaten besproken en verantwoord aan de hand van de 

onderzoeksvragen.  
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Figuur 5  Schema van het onderzoek  

 

1. Welke bezwaren werden door omwonenden gedurende de periode 1870-2000 naar voren gebracht onder 

invloed van leefomgevinghinder door de zich in deze periode ontwikkelende locale bedrijvigheid?  

2. Zijn onder invloed van ingediende bezwaren gedurende de onderzoeksperiode bedrijfsactiviteiten aangepast 

en in welke mate heeft dit geleid tot vermindering van leefomgevinghinder? 

3. Hebben maatschappelijke posities een rol gespeeld bij de aantasting van de locale leefomgeving? 

4. In welke mate heeft de overheidsbemoeienis een rol gespeeld bij terugdringing van de leefomgevinghinder?  

5. Zijn er tijdperken in de periode 1870-2000 aan te wijzen zodat maatschappelijke verschillen door de 

leefomgevinghinder duidelijker kunnen worden aangetoond? 

.  

    

     

 

 

 

     

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de 

periode 1870-2000 (hoofdstuk 7) 
Ervaren leefomgevinghinder 

(hoofdstuk 8) 

        Vergelijking  

        (hoofdstuk 9) 

Wetgevende initiatie-

ven van de overheid 

op het gebied van leef-
omgevinghinder  
(hoofdstuk 4) 

Gedragsaspecten van 
het bezwaar 
(hoofdstuk 5) 

Verkenning en selectie 

van de bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied  

(hoofdstuk 6) 

Beschrijving van de ge-

selecteerde bedrijven in 
Harlingen (hoofdstuk  7) 

      Het onderzoek in perspectief 
                          (hoofdstuk 10)  

  

                                    Introductie en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen   

      (hoofdstuk 1 en 2)  

           Verkenning van het onderzoeksgebied 
                              (hoofdstuk 3) 
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1.7 Leeswijzer 
Hieronder wordt op hoofdlijnen de inhoud per hoofdstuk weergegeven. Voordat hierop wordt ingegaan enige 

opmerkingen over de presentatie per hoofdstuk.  

 

Presentatie per hoofdstuk  

Voor elk hoofdstuk wordt qua opbouw dezelfde structuur gehandhaafd. Aan het begin van het hoofdstuk is de 

plaats van het betreffende hoofdstuk in het onderzoek aangegeven. Dit gebeurt aan de hand van grijskleuring van 

het vakje in het onderzoeksschema, zoals weergegeven in figuur 5.  

Aan het begin van elk hoofdstuk en soms een paragraaf wordt met een korte inleiding de te verwachten inhoud 

beschreven. Dit is herkenbaar doordat dit gedeelte van de tekst cursief is weergegeven.  

Opvallende aspecten of wetenswaardigheden binnen de context van een hoofdstuk worden met behulp van 

katerns, die ook worden genummerd, weergegeven.  

Vanaf hoofdstuk 2 wordt elk hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van de inhoud van het hoofdstuk.  

 

Leeswijzer 
Na de introductie van het onderzoek in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 de plaats van het onderzoek binnen 

eerder uitgevoerd onderzoek geïnventariseerd. Bekeken wordt of het onderzoek hierbij aansluit en welke 

toegevoegde waarde het zou hebben. Beschreven wordt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke 

informatiebronnen zich het best lenen voor dit onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op het ‘onderzoeksgeval’ 

en waarom gekozen is voor opdeling van de onderzoeksperioden in drie onderzoeksfasen.  

Het ‘onderzoeksgeval’ vormt de basis van dit onderzoek. Onderzoeksgevallen zijn hierbij gedefinieerd als 

bedrijfsvormen die gedurende de onderzoeksperiode in de gemeente Harlingen voorkwamen en waarvan de 

leefomgevinghinder en daaruit voortvloeiende bezwaren nader worden onderzocht. Door de totstandkoming, de 

ontwikkeling en soms de teloorgang van bedrijven en de beschrijving van de reactie van de omwonenden op het 

productieproces wordt een beeld verkregen van een deel van de onderzoeksperiode.  

 

 

 

 
 

 
Figuur 6 Afbeelding van de Achterstraat te Harlingen rond 1940 op een zomerse dag (Visser, 1998) 

 

De Achterstraat maakte onderdeel uit van een arbeidersbuurt die tegen de voormalige noordelijke stadsgracht 

van Harlingen was gelegen. In de periode 1960-1965 is dit gedeelte van de stad gerenoveerd waarbij het 

grootste deel van de oorspronkelijke bebouwing van deze wijk is gesloopt.  
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Door genoeg bedrijven, onderzoeksgevallen, te selecteren binnen een onderzoeksperiode wordt inzicht verkregen 

in ‘de ontwikkeling van de leefomgevinghinder en mogelijke maatschappelijke gevolgen gedurende de 

onderzoeksperioden’. Nagegaan wordt of er een methode kan worden ontwikkeld waarmee de te verzamelen 

informatie per onderzoeksgeval op eenduidige en doelmatige wijze kan worden verzameld. 

Er is naar gestreefd om deze modelmatige benadering, waarbij de vergunningverlening als uitgangspositie wordt 

gehanteerd, zodanig in te kleden dat door de drie deelperioden onderlinge verschillen van de onderzoeksperiode 

beter naar voren komen. Het hoofdstuk sluit af met de beoordeling van gebruiksmogelijkheden van een aantal 

mogelijke informatiebronnen voor het onderzoek. 

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksgebied beschreven. De ontwikkeling van het gebied wordt geschetst, 

waarbij de aandacht uitgaat naar sociaal-economische, demografische en politieke aspecten. Verder wordt 

gekeken hoe Harlingen zich ruimtelijk ontwikkelde. Bij deze beschrijving wordt verder gekeken naar de 

veranderingen van de bovengenoemde aspecten binnen de gekozen perioden. Het is de bedoeling dat met behulp 

van deze indeling inzicht wordt verkregen in wijzigingen op bijvoorbeeld mentaliteitsgebied die mogelijk 

verklaringen bieden voor verschijnselen die later uit het onderzoek naar voren kunnen komen.  

In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe de voor dit onderzoek relevante regelgeving zich tijdens de onderzoeks-

periode ontwikkelde. Nadat de rol van de overheid aan de orde wordt gesteld, wordt de ontwikkeling van de 

regelgeving beschreven. Aan de hand van locale voorbeelden wordt geprobeerd te achterhalen in welke mate de 

Hinderwet effectief was in Harlingen en ook hoe de relatie was tussen gemeente, provincie en het Rijk. 

Vervolgens wordt bekeken met welke eisen de bedrijvigheid tijdens de onderzoeksperioden rekening moest 

houden en welke ruimte burgers kregen om eventueel bezwaar te maken.  

In hoofdstuk 5 worden de gedragsaspecten die bij het ondergaan van leefomgevinghinder een rol spelen 

toegelicht. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het bezwaar in historisch perspectief. In welke mate kreeg 

men bij voorbeeld in het verleden gelegenheid tot uiten van bezwaren of waren er wellicht belemmeringen. 

Behalve regelgeving blijkt ook de inrichting van de leefgemeenschap relevant te zijn voor de wijze waarop men 

met elkaar omgaat. Anders gezegd de gedragscultuur inclusief het uiten van bezwaren. Als een bezwaar op een 

verkeerd moment wordt geuit, bijvoorbeeld als de maatschappij daar niet ontvankelijk voor is, kan dit gevolgen 

hebben voor de betreffende persoon. Hierna wordt beschreven wanneer mensen stress ondervinden. Er zijn 

blijkbaar omstandigheden, zoals leefomgevinghinder, waardoor zekere aanpassingsgrenzen van een individueel, 

sociaal of organiek systeem worden overschreden. Dit hoofdstuk wordt ook gebruikt om na te gaan of er zich in 

de onderzoeksperiode veranderingen in het ervaren van leefomgevinghinder hebben voorgedaan. Dit is van 

belang omdat we hieruit willen afleiden op welke manier we de bedrijvigheid zullen beoordelen.  

Hoofdstuk 6 wordt gebruikt om de ontwikkeling van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied in de 

onderzoeksperiode te schetsen. Geïnventariseerd wordt hoe Harlingen zich ontwikkelde op nationaal en 

regionaal niveau. Omdat de bezwaren, zoals die in die tijd naar voren zijn gebracht, slechts een gedeelte van de 

bedrijvigheid betreffen, wordt gebruik gemaakt van een selectie. Deze selectie, die op basis van actuele criteria 

wordt uitgevoerd, wordt in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.  

Van de geselecteerde bedrijfstakken van het onderzoeksgebied wordt in hoofdstuk 7 de ontwikkeling 

beschreven. Inzicht in deze ontwikkeling is nodig omdat op basis van de door de bedrijfstakken veroorzaakte 

leefomgevinghinder de rechtmatigheid van mogelijk ingediende bezwaren kan worden beoordeeld. Met behulp 

van een technische en milieutechnische beschrijving van de geselecteerde bedrijfstakken wordt geïnventariseerd 

welke leefomgevinghinder deze gedurende de onderzoeksperiode waarschijnlijk hebben veroorzaakt. Per bedrijf 

wordt nagegaan waar het in het onderzoeksgebied was gevestigd en hoe het zich ontwikkelde. Dit hoofdstuk 

maakt gebruik van bijlagen 3 en 4 waar per bedrijfstak de mogelijke leefomgevinghinder is geïnventariseerd. 

In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. De basis voor dit hoofdstuk vormen de 

verzamelde gegevens in overeenstemming met de modelmatige benadering, zoals elders omschreven in § 2.2 en 

§ 2.3. Dit betreft de gegevens van de per bedrijf verleende vergunningsaspecten, de mogelijk ingediende 

bezwaren, de overheidsbemoeienis, de mogelijke aanpassingen van het bedrijf en wellicht beëindiging van het 

bedrijf. Na presentatie van de getalsmatige resultaten worden deze uitkomsten geanalyseerd waarbij de nadruk 

ligt op de ingediende bezwaren. Beoordeeld wordt of deze ingediende bezwaren overeenkomen met de door 

bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Gekeken wordt waartegen bezwaar werd gemaakt en welke 

argumenten hiervoor werden aangedragen. Werd er bijvoorbeeld geprotesteerd op grond van gevaar voor eigen 

welzijn, op grond van gevaar voor de volksgezondheid of wellicht mogelijk gevaar voor het milieu. Verder 

wordt gekeken of er mogelijk veranderingen in het bezwaargedrag zijn opgetreden .  

In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van het onderzoek, die in hoofdstuk 8 zijn beschreven en toegelicht, 

vergeleken met de op grond van de bronnen veronderstelde leefomgevinghinder van de geselecteerde 

bedrijvigheid. Deze vergelijking is interessant omdat deze informatie verschaft over de veroorzaakte hinder van 

de verschillende bedrijven, terwijl die ook in de tijd kan worden geplaatst. Aansluitend worden de uitkomsten 

van deze vergelijking besproken en wordt een verklaring gegeven, als dit op grond van de verzamelde gegevens 
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mogelijk is. Aan de hand van de drie onderzoeksperioden worden de tijdens het onderzoek verzamelde gegevens 

besproken en worden opvallende aspecten verklaard.  

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, wordt gebruikt om het onderzoek te verantwoorden. Ook wordt bekeken 

wat de uitkomsten van het onderzoek ons leren. Dit gebeurt door de uitkomsten in een breder kader te plaatsen. 

Ook wordt bekeken of de onderzoeksresultaten een antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen. Het 

onderzoek sluit af met een terugblik op en een evaluatie van het onderzoek.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




