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Hoofdstuk 2 Opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen 
In dit hoofdstuk wordt de positie van dit onderzoek ingeschat ten opzichte van andere studies, die over dit 

onderwerp of aanverwante onderwerpen zijn verschenen. De aandacht gaat hierbij ook uit naar de toegevoegde 

waarde van dit onderzoek. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja welke deelperioden kunnen worden 

onderscheiden om de verschillen in leefomgevinghinder van de periode 1870-2000 beter te kunnen accentueren. 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de beoordeling en de selectie van bronnen ten behoeve van het 

onderzoek. 
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Figuur 7  Plaats van hoofdstuk 2 in het schema van het onderzoek 

 

 

2.1 Toegevoegde waarde van het onderzoek  

Algemeen 

Dit onderzoek gaat na of met behulp van vergunningverlening en mogelijk daaruit voortkomend gedrag op 

lokaal niveau, inzicht kan worden verkregen in ontwikkeling en beleving van leefomgevinghinder. Het 

onderzoek is interdisciplinair van aard zo zijn er raakvlakken met geschiedenis, gedragswetenschappen, recht, 

warenkennis en milieuwetenschappen.  

 

 

 
 

 

 

 

Hoewel leefomgevinghinder vanuit vele wetenschappelijke invalshoeken bestudeerd kan worden zoals die van  

de fysische, medische, biologische, ruimtelijke en economische is niet expliciet naar literatuur erover gezocht. 

Gezien de schaal van het onderzoek is er niet voor gekozen met een grote brede literatuurverkenning te starten 

naar leefomgevinghinder. Dit is in overeenstemming met de feitelijke opzet van het onderzoek, te weten een 

historisch georiënteerde en gebiedsgerichte voorbeeldstudie. Bij het zoeken naar literatuur is de aandacht daarom 

meer gericht op bronnen die vanuit de praktijk het onderzoek ondersteunen en als voorbeeld dienen. Om na te 

gaan of het onderzoek toegevoegde waarde heeft, wordt in deze paragraaf de in dit verband relevante literatuur 

besproken en wordt bekeken of deze literatuur gebieden bestrijkt die we nodig hebben voor dit onderzoek. 

De genoemde studierichtingen worden gebruikt om onderdelen van dit onderzoek te ondersteunen. Een voorbeeld is het 

onderzoek naar de effecten van sommige nijverheidsvormen op de leefomgeving. Expertise hiervoor wordt verkregen uit 

de warenkennis. Binnen deze studierichtingen is veel meer bekend over de onderwerpen die in dit onderzoek worden ge-

noemd, terwijl er vaak uitgebreid onderzoek naar is verricht. Het gebruik van onderdelen van de genoemde studierich-

tingen beperkt zich tot specifieke toepassingen. [katern 2]  
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Relevante studies in de diverse gebieden die het onderzoek bestrijkt 

In onderhavig onderzoek wordt verondersteld dat bezwaar maken onder invloed van leefomgevinghinder 

maatschappelijke effecten heeft gehad. In overeenstemming met de in § 1.3 geselecteerde onderzoeksobjecten is 

er voor gekozen om literatuur van sociale, technische en juridische richtingen te raadplegen. Genoemde indeling 

is bij bespreking van de literatuur ook gebruikt.  

Vanuit sociale richting 

Uitgevoerd onderzoek toont aan dat het ondergaan van leefomgevinghinder een gebeurtenis is waarbij een veel-

voud aan belevingsfactoren een rol spelen. Een onderzoek waarop hierbij wordt gewezen is het onderzoek 

‘Gezondheidsperceptie en milieuverontreiniging’ van Jager en Vlek. In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht 

van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, wordt duidelijk waarom er bezwaren 

worden ingediend en welke aspecten hierbij een rol spelen (Jager, 1992).  

Andere aspecten zijn de omstandigheden waaronder men gedwongen was de arbeid te verrichten en de rol van de 

overheid daarin. In dit verband moet het onderzoek van Hoefnagels van 1966 worden genoemd. In ‘Een eeuw 

sociale problematiek’ beschrijft Hoefnagels de Nederlandse sociale ontwikkeling van 1850-1940. In dat 

onderzoek wordt de ontwikkeling van het einde van de 19
e
 en begin 20

e
 eeuw vanuit het gezichtspunt van de 

arbeider toegelicht (Hoefnagels, 1966). In dit verband moet ook het werk van Duijvendak en Kooij ‘Sociale 

Geschiedenis’ worden genoemd. Dit betreft een beschrijving op hoofdlijnen van het kennisgebied van de sociale 

geschiedenis (Duyvendak en Kooij, 1992). 

Vanuit technische richting  

Om de betekenis van het bezwaar te kunnen schatten is het van belang om ook inzicht te hebben in de ontwik-

keling van de technische aspecten van de bedrijven die voor dit onderzoek zijn geselecteerd. Nieuwkoop 

vervulde een pioniersrol door aan te tonen dat de bedrijvigheid in de vorm van bodemverontreiniging een erfenis 

voor de komende generaties heeft achtergelaten (Nieuwkoop, 1989). Ook mag Ten Tije worden genoemd. Ten 

Tije slaagde er in om door koppeling van de Standaard Bedrijfsindeling (Centraal Bureau Statistiek, 1986) 

inzicht te krijgen in het risico voor bodemverontreiniging van verschillende bedrijfstakken. Dit deed hij door het 

risico, aan de hand van fysische parameters, zoals stofeigenschappen, zuurgraad, etc, onderling te rangschikken 

(Ten Tije, 1993).  

Vanuit juridische richting  

 Het indienen van bezwaarschriften bij leefomgevinghinder is gebonden aan juridische regels. Verheugt (2001) 

beschrijft in ‘Inleiding in het Nederlandse Recht’ aan welke regels voor het indienen van dergelijke bezwaren 

gelden. De overheid bepaalt hoe de regels worden toegepast. Eijgelshoven (1999) geeft in ‘Markten en 

Overheid’ hoe de overheid hiermee omgaat. De praktijk leert dat leefomgevinghinder ook moet worden 

gehandhaafd. In zijn doctoraal onderzoek ‘Wet Milieubeheer vergunningverlening en handhaving in de drie 

noordelijke provincies” beschrijft Rolsma (2002) hoe door de overheid handhaving wordt opgepakt.  

        Vanuit combinaties van twee van bovenvermelde richtingen  

Onderzoeken die qua doelstelling dicht tegen het beoogde onderzoek aanliggen, betreffen de onderzoeken van 

Verbruggen en Prins. In zijn onderzoek ‘Maatschappelijke perceptie van de industriële vervuiling in het 19
e
 

eeuwse Gent’ bestudeerde Verbruggen aan de hand van overheidsbeschikkingen de door de chemische nijverheid 

van Gent in de periode 1820-1892 veroorzaakte leefomgevinghinder. Dit onderzoek had als doel veranderingen 

in het bezwaarpatroon waar te nemen, waarbij leefomgevinghinder vanuit de gedragsfunctionele benadering 

werd beoordeeld (Verbruggen, 2002).  

Prins probeerde in ‘Hinderwet en leefklimaat in Kampen; 1875-1940’ in te schatten hoe de burger leefomge-

vinghinder in deze periode beleefde (Prins, 1991). 

 

Toegevoegde waarde van het onderzoek 

Als genoemde onderzoeken met dit onderzoek maar ook onderling worden vergeleken blijkt dat de onderzoeken 

van Verbruggen en Prins qua opzet de meeste overeenkomsten met dit onderzoek vertonen. Toch zijn er ver-

schillen aan te wijzen. Zo is de onderzochte periode anders, terwijl qua methodische uitwerking dit onderzoek 

ook verschilt. Aan het onderzoek kan om de volgende redenen een toegevoegde waarde worden toegekend: 

• in tegenstelling tot genoemde onderzoeken is de overeenkomst tussen de bedrijvigheid als veroorzaker van 

leefomgevinghinder en de potentiële bezwaarmakers specifiek uitgewerkt;  

• door selectie van de periode 1870-2000 wordt het mogelijk om ook hedendaagse bedrijven bij het onderzoek 

te betrekken waardoor mogelijke verschillen met vroegere situaties beter naar voren kunnen komen.  

 

 

2.2 Opzet van het onderzoek  
Dit onderzoek omvat de periode 1870-2000. Het jaar 1870 is als startjaar gekozen omdat rond die tijd in 

Nederland de industrialisatie op gang kwam en dus wordt verwacht dat bezwaren zijn ingediend. Als einddatum 

is 2000 genomen zodat veranderingen op langere termijn in dit onderzoek mee kunnen worden gewogen. In deze 
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paragraaf worden het hoe en waarom van’het onderzoeksgeval’ nader toegelicht . Er wordt toegelicht welke 

gegevens per onderzoeksgeval worden verzameld. 

 

Het aspect onderzoeksgeval 

In § 1.5 is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren met behulp van een voorbeeldstudie Een 

voorbeeldstudie is een onderzoek op bronnenniveau van een relatief beperkt gebied. Onderzoekseenheden 

vormen de bronnenbasis van een voorbeeldstudie terwijl onderzoekskenmerken variabele aspecten zijn die iets 

van de onderzoekseenheid zeggen (Baarda en De Goede, 1990). Omdat in dit onderzoek de bedrijvigheid als 

veroorzaker van leefomgevinghinder is aangewezen, wordt deze op bedrijfsniveau als onderzoekseenheid 

benoemd. Deze selectie maakt het mogelijk om aan bedrijven verbonden aspecten als veroorzaakte hinder, 

overheidsbemoeienis, bezwaren, enzovoorts, als onderzoekskenmerken toe te passen. Door beschrijving van 

totstandkoming, ontwikkeling en ook ondergang van bedrijven en de reactie van de omwonenden op het 

productieproces, wordt een indruk van een bepaalde tijdsperiode verkregen. Door binnen een bepaald 

onderzoeksgebied genoeg bedrijven te selecteren wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de locale 

leefomgevinghinder en daarmee verband houdende maatschappelijke veranderingen over een langere periode. In 

het kader van dit onderzoek noemen we een bedrijf dat wordt onderzocht een ‘onderzoeksgeval’. In onderstaand 

katern wordt beschreven wat onder een onderzoeksgeval wordt verstaan.  

 

 

 

 

 

 

Voor het onderzoek moeten bruikbare gegevens worden verzameld. Dit geldt vooral voor de te verzamelen 

gegevens van elk onderzoeksgeval, omdat deze informatie de basis van dit onderzoek vormt.  

Bij een voorbeeldstudie (1), zoals ook in dit onderzoek, gaat het om de beschrijving van een in veel gevallen 

overzichtelijk (sociaal) systeem. Centraal staan hierbij de sociale contacten tussen de deelnemers van een sociaal 

proces, de gekozen omgeving en de wisselwerking hiertussen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie die 

direct moet kunnen worden toegepast. Om dit mogelijk te maken moet op systematische en controleerbare wijze 

(modelmatige (4)) informatie worden verzameld, die betrouwbaar en geldig is. Om de onderzoeksvragen van 

hoofdstuk 1 goed te beantwoorden moeten onderzoekseenheden (2) en onderzoekskenmerken (3) worden 

benoemd (Baarda en De Goede, 1990). Met betrekking tot het onderzoek kan in dit verband van de aangegeven 

aspecten (vetgedrukt weergegeven) het volgende worden opgemerkt: 

1. Voorbeeldstudie; 

Het onderzoek betreft een voorbeeldstudie waarbij de problematiek rondom de leefomgevinghinder van het 

bebouwde gebied van de stad Harlingen en de rondom gelegen industrieterreinen in de gemeente Harlingen met 

de grenzen van anno 2000 gedurende de periode 1870-2000 centraal staat. 

2.    Onderzoekseenheid; 

Als onderzoekseenheid is ervoor gekozen om de bedrijfsvorm die oorzaak is van leefomgevinghinder te 

gebruiken. Een dergelijk nader te onderzoeken bedrijfsvorm wordt in het kader van dit onderzoek het 

“onderzoeksgeval” genoemd. Van het onderzoeksgeval moeten dan ook de ‘vaste’ algemene gegevens zoals de 

bedrijfstak, eigenaar of bedrijfsleider, locatie waar gevestigd (adres), etc, worden verzameld. 

3. Onderzoekskenmerken; 

Van het onderzoeksgeval kunnen diverse ‘onderzoekskenmerken’ (variabelen) worden onderscheiden. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

• Vergunningverlening; zoals data vergunningverlening en het type vergunning; 

• Leefomgevinghinder; vormen van veroorzaakte leefomgevinghinder, frequentie ontstaan;  

• Overheidsbemoeienis; in welke mate is er toezicht; met welke frequentie vindt er toezicht plaats, wat is 

geconstateerd; welke maatregelen werden verordonneerd; 

• Opstelling bedrijf; bereid tot bijstelling; loyaliteit ten opzichte van de overheid; 

• Bezwaar; aantal bezwaarmakers, frequentie van bezwaar maken, wijze van bezwaar maken (individueel of 

collectief), argumenten voor bezwaar maken, bezwaar bij de aanvraag van de vergunning of tijdens reguliere 

werkzaamheden van het bedrijf. 

4. Modelmatige interpretatie.  

Met behulp van het onderzoeksgeval wordt modelmatige interpretatie mogelijk. Onderzoeksgevallen waren of 

zijn in dit verband bedrijven die voor vestiging op een locatie over een vergunning moeten beschikken. Deze 

vergunningsprocedure biedt de mogelijkheid om modelmatig te worden benaderd. In figuur 8 is deze 

schematisch weergegeven. Het in deze figuur geschetste proces is op hoofdlijnen de benadering die bij dit 

onderzoek zal worden gevolgd. Het vormt daarmee de kapstok waarop aanpak en toedeling van de verschillende 

onderzoeksaspecten zullen worden gebaseerd. 

Definiëring aspect onderzoeksgeval. 
Onderzoeksgevallen zijn bedrijven die gedurende de onderzoeksperiode een bepaalde tijd in het onderzoeksgebied, de 

gemeente Harlingen waren gevestigd of nog gevestigd zijn en zich lenen om in het kader van dit onderzoek nader te 

worden onderzocht. [katern 3] 
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 Aanvraagfase   Geen protest  oplopend protest  verandering 

 

                

                     verplaatsing  of 

bezwaar tegen         tolerantie bezwaar maken        wijziging activiteit        

aanvraag vergunning                                

       

            

    

    Start bedrijfsvoering·   Protestlijn  Effectlijn 

 

Figuur 8  Schematische weergave van de verschillende fasen gedurende de vergunningaanvraag van 

een bedrijf  
 

Voorgesteld wordt op grond van de in figuur 8 aangegeven indeling per onderzoeksgeval de volgende gegevens 

te  verzamelen: 

 

 

 

 

 

 

I Aanvraagfase; de aanvraag van de hinderwetvergunning de uitgangspositie van deze fase  

• Kan van elke hinderwetvergunning(en) over een onderzoeksgeval de volgende relevante algemene gegevens 

worden verzameld, naam bedrijf, adres, eigenaar, vindplaats, soort vergunning (ook gedoogvergunning), 

jaar vergunning, bedrijfsactiviteit. Bedrijfscode, categorie milieuzonering en UBI-score + UBI-klasse?  

• Werd de hinderwetvergunning eerst geweigerd en waarom werd deze geweigerd? 

• Indien een vergunning werd verlengd of uitgebreid wanneer en wat betrof de uitbreiding?  

• Waren er bezwaarmakers op de vergunningsaanvraag in kwestie en waarom werd bezwaar gemaakt? 

• Wat was het beroep van de bezwaarmakers en waar woonden deze? 

• Worden de bezwaren individueel of collectief ingediend?  

• Was er ook een advies van de gezondheidscommissie; positief of negatief (tot 1924; wegens opheffing)?  

• Was er een advies van gemeentewerken of stadsarchitect; positief of negatief?  

• Was er commentaar Regionale Inspectie; positief of negatief?  

• Werd de aanvraag ook voorgelegd aan de Raad van State; dateren en uitslag negatief of positief vermelden?  

• Werden er overige relevante aspecten over de vergunning vermeld? 

 

II Tolerantiefase; hoe functioneerde het bedrijf tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden  

• Kan inzicht worden verkregen in het bedrijfsproces?  

• Gaf het bedrijfsproces onder normale situaties aanleiding tot hinder? 

• Werd ook bezwaar tegen het bedrijf aangetekend? 

• Wat was (zo mogelijk) het beroep en de woonplaats van de bezwaarmakers? 

• Waren de bezwaren individueel of collectief?  

• Wat was de reden van het bezwaar?  

• Hoe reageerde het bedrijf op de bezwaarmakers?  

• Hoe reageerde de overheid (gemeente, provincie en Rijk hierop) en ondernemer hierop? 

• Werden er ook controles van overheidswegen uitgevoerd en wat waren de conclusies daarvan? 

• Hoe reageerde het bedrijf op deze controles van overheidswege?  

 

III  Protestfase; in welke mate werden bezwaren ingediend  

• Werd individueel of groepsgewijze bezwaar gemaakt? 

• Gaf de hinder aanleiding tot hardere vormen van bezwaar maken? 

• Kon het bezwaar in overleg worden afgedaan? 

• Vertoonde de ondernemer weigerachtig gedrag? 

• Hoe reageerden de overheid (gemeente, provincie en Rijk) en de ondernemer hierop?  

hinder 

bedrijf 

Hieronder vermelde instantie, bijvoorbeeld de gezondheidscommissie of Rijksinspecties, moesten op grond van 

wettelijke regelgeving het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot vergunningverlening 

adviseren. Hoe dit expliciet ging wordt in hoofdstuk 4 behandeld, waar de ontwikkeling voor dit onderzoek de 

relevante regelgeving wordt beschreven. [katern 4] 
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IV Effectfase; wat was de reactie op de bezwaren 

• Paste het bedrijf zijn proces aan of werd het bedrijf aangepast (verbouwing)? 

• Werd het bedrijf verplaatst of beëindigd? 

• Hoe reageerde de overheid (gemeente, provincie en Rijk) hierop?  

• Werd de vergunning ingetrokken en werd het bedrijf gesloten? 

• In welke mate werd of wordt de leefomgeving door de bedrijfsactiviteiten geschaad? 

 

Notatie van de te verzamelen informatie  

Van elk onderzoeksgeval moeten zo goed mogelijk de van toepassing zijnde gegevens worden verzameld. 

Omdat het noodzakelijk is om per onderzoeksgeval vergelijkbare informatie op hetzelfde kennisniveau te 

verzamelen zijn verwerkingslijsten ontwikkeld (zie ook § 8.1).  

 

Hoe moet de verzamelde informatie worden verwerkt  

Om de informatie per onderzoeksgeval zorgvuldig en doelmatig te verwerken moeten de volgende gegevens 

worden verzameld:  

• van elk onderzoeksgeval wordt de verzamelde informatie tekstueel beschreven. In bijlage 4 is deze 

informatie weergegeven; 

• de informatie van alle onderzoeksgevallen wordt hierna verwerkt in daartoe ontwikkelde verzamellijsten. Zo 

zijn verzamellijsten ontwikkeld voor de aanvraagfase van de hinderwetvergunning, voor de tolerantie-, 

protest- en effectfase maar ook voor bewerking van de bezwaren;  

• bij de verwerking van de verzamelde informatie van de verzamelstaten is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de mogelijke onderzoeksperioden die we in dit onderzoek onderscheiden. In bijlage 5 zijn de 

gebruikte verzamellijsten en de verzamelde gegevens weergegeven.  

 

 

2.3 Beoordeling en selectie van informatiebronnen voor het onderzoek 
Om het onderzoek doelmatig uit te voeren moet worden nagegaan welke bronnen het best kunnen worden 

geraadpleegd. Dit is vooral van belang voor informatie die moet worden verzameld uit de 19
e
 eeuw. Deze 

paragraaf beschrijft de beoordeling en de selectie van de informatiebronnen. 

 

Inleiding 
In dit onderzoek staan de nadelige gevolgen van economische activiteiten en de middelen waarmee deze worden 

vóórkomen centraal. Om inzicht in de ‘nadelige gevolgen van economische activiteiten’ te kunnen krijgen wordt 

de menselijke reactie op leefomgevingproblemen, rond het thema het bezwaar, gebruikt. Om het proces van 

bezwaar van leefomgevinghinder te kunnen volgen, wordt de bedrijvigheid en vooral de vergunningverlening 

ervan als graadmeter toegepast. Om de benodigde informatie te kunnen verkrijgen, moet worden vastgesteld op 

basis van welke regelgeving de vergunning is verleend. Andere hiermee verbonden aspecten zijn wie de 

gegevens verzamelde en waar deze thans zijn opgeslagen. Met deze informatie kan worden bepaald welke 

bronnen, zoals overheidsarchieven, moeten worden geraadpleegd. Eventueel kan worden nagegaan of er al 

bronnen digitaal beschikbaar zijn. De volgende stappen kunnen daarom voor de beoordeling van mogelijkheden 

van bronnen worden onderscheiden: 

• Beoordeling en gebruiksmogelijkheden van de te gebruiken bronnen; 

• Bepaling onderzoeksstrategie; welke data worden concreet verzameld om antwoord op de onderzoeksvragen 

te kunnen geven.  

Een consistente bron voor historisch onderzoek is de gemeente. De locale overheid bewaart in haar archieven 

binnenkomende en uitgaande stukken. Geraerdts (1988) gaf aan dat door gemeente verleende vergunningen als 

belangrijke bronnen zijn te beschouwen. Voorbeeld hiervan zijn verleende hinderwetvergunningen die aan 

bedrijven zijn verleend voor het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten. Een ander voorbeeld van een 

gemeentelijke bron is de Patentwet. Op basis van de Patentwet aan het eind van de 18
e
 eeuw was de gemeente 

verplicht jaarlijks de industriële activiteit op haar grondgebied aan provincie of Rijk door te geven. Veldman 

(1992) toonde door zijn onderzoek 'het vervuild verleden'  aan hoe verleende hinderwetvergunningen als 

onderzoeksbron bij milieukundig historisch onderzoek kunnen worden gebruikt.  

Beoordeling gebruiksmogelijkheden bronnen 

Voordat wordt begonnen met uitwerking van een onderzoeksstrategie, is het nodig de beschikbare bronnen te 

inventariseren en te beoordelen op bruikbaarheid. Op basis van bovenvermelde kan worden geconcludeerd dat de 

locaties van de te onderzoeken nijverheid en de reacties van omwonenden als uitgangspunten kunnen worden 

genomen. Om het gewenste inzicht te verkrijgen moet een antwoord worden gevonden op volgende vragen: 

1 Waar was de bedrijvigheid op een bepaalde locatie gevestigd, waar werd verbouwd, waar verplaatste het 

bedrijf zich naartoe, dan wel waarom werd het bedrijf opgeheven? Centraal staat de bedrijfslocatie; 
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2 Welke leefomgevinghinder leidde tot menselijke reacties en hadden deze reacties veranderingen in de 

bedrijfsvoering tot gevolg? Centraal staat de leefomgevinghinder;  

3 Kan inzicht worden verkregen in de positie van de getraceerde ‘bezwaarmaker’ door bijvoorbeeld te 

achterhalen waar deze woonde, welk beroep deze uitoefende en tot welke inkomensklasse die behoort? 

Centraal staat de positie van de bezwaarmaker.  

 

Aan de hand van deze vragen worden verschillende bronnen geïnventariseerd en op hun geschiktheid voor dit 

onderzoek beoordeeld.  

 

Ad 1. Bedrijfslocaties 
Op hoofdlijnen worden een aantal mogelijke bronnen geïnventariseerd waarna zal worden aangegeven welke 

bronnen in eerste instantie voor bestudering in aanmerking komen. Omdat geografische informatie, zoals 

adressering en kaarten, hierbij ook van belang zijn, wordt bij dit onderdeel daar ook aandacht aan besteed. Het 

betreft de volgende bronnen: 

a.    Hinderwet; 

b.    Gemeenteverslagen; 

c.    Bij de gemeente ingekomen stukken; 

d     Kamer van Koophandel; 

e     Kadaster; 

f     Adressen & kaarten; 

g    Bouwvergunningen.  

 

Over de bronnen kan het volgende worden opgemerkt: 

a Hinderwet 

De bepalende regelgeving was qua vestiging en wijziging van bedrijven van oudsher vastgelegd in de 

Hinderwet. De Hinderwet is in 1993 met een tiental andere milieuwetten, onder andere de Afvalstoffenwet, Wet 

verontreiniging Oppervlaktewater, Wet Bodembescherming, Wet Gevaarlijke Stoffen, etc, opgegaan in de Wet 

Milieubeheer. De Wet Milieubeheer is een zogenaamde kaderwet. Een kaderwet heeft als doelstelling de binnen 

een beleidsveld bestaande sectorale regelgeving tot een samenhangend geheel, vooral gericht op procedurele 

aspecten, om te vormen, maar eerst in het kort de Hinderwet. In hoofdstuk 4 zal uitgebreider aandacht worden 

geschonken aan de regelgeving.  

De oudste vormen van de Hinderwet, of juridische voorlopers ervan, in Nederland betroffen het Keizerlijk 

Decreet van 1810 en het Koninklijk Besluit van 1824. Beide vormen van regelgeving hadden tot doel het weren 

van overlast van bedrijven, terwijl daarnaast werd geprobeerd schade en risico te voorkomen. Met de aanname 

van de Fabriekswet in 1874 kreeg het bevoegde gezag, de gemeente, een grotere rol bij de vergunningverlening. 

De Fabriekswet werd in 1895, tegelijkertijd met aanname van de Veiligheidswet, omgezet in de Hinderwet. Pas 

in 1952 werd de Hinderwet uitgebreid. Door deze uitbreiding werd het mogelijk om ook de diverse nieuwe 

industrieën en technieken te beoordelen. In de periode 1875-1993, toen de Hinderwet overging in de Wet 

Milieubeheer, is er qua procedure weinig veranderd. Van die periode zijn in het archief dezelfde soort stukken 

terug te vinden (ReGister Historisch Adviesbureau, 2000). De informatie over de Hinderwet, haar juridische 

voorlopers en de Wet Milieubeheer kunnen in provinciale en gemeentelijke archieven worden teruggevonden. Er 

zijn Hinderwetvergunningen afgegeven niet alleen voor de nijverheid maar ook voor de reguliere middenstand 

als bakkers, slagers, grote kantoorpanden, enzovoorts. Hier moet bij selectie van de geschikte dossiers rekening 

mee worden gehouden. Een ander probleem is dat hinderwetvergunningen op grond van een vernietigingslijst 

van het Ministerie van Binnenlandse één jaar na de datum van vervallen, worden vernietigd. De ontstane hiaten 

kunnen voor een deel mogelijk worden gecompenseerd door de archieven van de Arbeidsinspectie waarin veel 

vergunningen in afschrift aanwezig zijn. Deze archieven zijn aanwezig op de Rijksarchieven in de verschillende 

provinciale hoofdsteden (VROM, 2001a). 

b. Gemeenteverslagen 

Op grond van de gemeentewet van 1851 moest het college van Burgemeester en Wethouders (B & W) elk jaar 

een verslag uitbrengen over de toestand van de gemeente. Deze verslagen bevatten onder de rubriek industrie en 

nijverheid informatie van de industriële activiteiten van de gemeente. Na 1861 werd de jaarlijkse plicht omgezet 

tot een vijfjaarlijkse. Na 1874, de inwerkingtreding van de Fabriekswet, is in het verslag ook informatie van 

verleende en ingetrokken vergunningen terug te vinden. Omdat de opgave bij veel gemeenten op basis van 

vrijwilligheid geschiedde, wordt de betrouwbaarheid van deze (door de bedrijven zelf ingediende informatie) 

niet erg hoog ingeschat. Met de gegevens kan een, zij het een fragmentarisch, beeld van de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid worden verkregen. Een bijkomend probleem is verder dat van de betreffende locaties geen 

adresvermelding wordt aangegeven (Veldman, 1992).  
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c.      Bij gemeente ingekomen stukken 

Gemeenten bewaren hun ingekomen stukken gedurende een bepaalde tijdsperiode. Meestal worden de 

ingekomen stukken per jaar op alfabet gerubriceerd en daarbij wordt vermeld onder welk nummer het 

betreffende stuk in de jaargang in kwestie kan worden teruggevonden. Alle relevante stukken staan op deze 

wijze vermeld in de jaarboeken, zeker voor de periode 1870-1920. In de periode na 1920 kunnen ingekomen 

stukken met archief- systemen op jaar en straat worden teruggevonden. Vanaf 1980 zijn de binnengekomen 

vergaderstukken in actuelere archiefvormen, zoals semi-statische of dynamische archiefvormen, terug te vinden. 

De binnengekomen stukken zijn vergunningen, klachten, mening gezondheidscommissies, maar ook reacties van 

gemeentearchitect (latere directeur gemeentewerken) en de Regionale Inspecties te vinden (Provincie Fryslân, 

1996a).  

d.  Kamer van Koophandel 

Bij de Kamers van Koophandel, die in alle provincies zijn gevestigd, moeten bedrijven die zich ergens wensen te 

vestigen zich op grond van de Wet op de Handelsregistratie (1920) laten registreren. Hoewel ook vóór deze 

datum door sommige Kamers van Koophandel gegevens zijn verzameld, is het bestand niet toereikend. Aan de 

ene kant dekt het bestand niet de onderzoeksperiode terwijl aan de andere kant is gebleken dat Kamer van 

Koophandelbestanden veel niet-relevante gegevens bevatten. Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf zich 

ergens wenste te vestigen maar er uiteindelijk vanaf zag (VROM, 2001a). Sommige gemeenten hebben zelf ook 

informatie op dit gebied verzameld die in een later stadium is gearchiveerd bij de regionale Kamer van 

Koophandel. De informatie van de oorspronkelijke Kamer van Koophandel van de gemeente Harlingen is dan 

ook gearchiveerd in het regionale kantoor te Leeuwarden.  

e. Kadaster 

Het Kadaster dankt zijn bestaansrecht aan de Fransen. Vanaf 1811 zijn deze begonnen met het vastleggen van 

landelijke eigendommen om op basis van de aldus verkregen gegevens grondbelasting te kunnen heffen. In 1832 

is het Kadaster van start gegaan omdat de metingen in Nederland waren afgerond. In het kadaster is van zoveel 

mogelijk percelen van Nederland de eigenaar vastgesteld. Met behulp van verschillende registratiesystemen, 

onder andere kadasternummering, naamlijsten, plaats beroepsuitoefening, kunnen percelen worden achterhaald. 

De aangeboden informatie is wel betrouwbaar. Het probleem van archiefonderzoek bij het kadaster is dat het, 

omdat alle wijzigingen (hoe klein ook) moeten worden bijgehouden, ingewikkeld en tijdrovend is. Het is daarom 

aan te bevelen het aantal locaties dat daar nagezocht moet worden zo beperkt mogelijk te houden (Veldman, 

1992).  

f. Kaarten 

Er moet zo goed mogelijk worden vastgesteld waar het bedrijf gevestigd is geweest. Door veranderingen in de 

ruimtelijke indeling van straten binnen een gebied, zo ook in Harlingen, werden straten opnieuw genummerd. De 

thans gebruikte nummering hoeft dus niet overeen te komen met de nummering van een bepaalde 

onderzoeksperiode. Van belang is dat steeds moet worden nagegaan, bijvoorbeeld bij afbraak, wat de nieuwe 

situatie is geworden. Gegevens van eigenaren en overige eigendomkenmerken vormen hierbij een goede 

hulpbron. Een aantal situaties kunnen zich (Register Historisch Adviesbureau, 1998) voordoen. 

• Betreffende pand is afgebroken en herbouwd. Adressering nog van toepassing;  

• Betreffende pand is afgebroken en niet herbouwd. De adressering moet in dit geval op nog bestaande 

oorspronkelijke bebouwing worden gebaseerd; 

• Betreffende pand is afgebroken, niet herbouwd en de totale inrichting van het gebied is drastisch veranderd. 

Ook hierbij moet de adressering op de dichtstbijzijnde oorspronkelijke bebouwing worden gebaseerd; 

• Betreffende pand is afgebroken, niet herbouwd en op de locatie is een nieuwe straat of blok huizen 

gebouwd. Probeer met adressering, met behulp van kaartmateriaal, te achterhalen.  

Het kaartmateriaal met een actueel stratenbeeld biedt inzicht waar de bedrijfslocatie zich bevindt. Het is van 

belang dat de juiste kaart wordt gebruikt. Een kaart verschaft ook inzicht in waar de bezwaarmakers wonen en 

waar bedrijven, instellingen en derden in het kader van een hinderwetvergunning waren gevestigd.  

g. Bouwvergunningen 

Voor het oprichten of wijzigen van de meeste bouwwerken is een gemeentelijke bouwvergunning nodig. Op zich 

hebben bouwvergunningen niets met leefomgevinghinder te maken. Ze vormen wel een belangrijke bron voor 

aanvullende informatie. Zo kan uit bouwvergunningen worden afgeleid of de Hinderwetvergunning 

daadwerkelijk is verleend. De meeste hinderwetvergunningen gaan gepaard met bouwactiviteiten waarvoor een 

bouwvergunning moet worden verleend. Ditzelfde geldt voor wijzigingen. Voor noodzakelijk aan te brengen 

veranderingen in of op een Hinderwetinrichting, na bijvoorbeeld een bezwaar van omwonende, was ook een 

bouwvergunning nodig. Bouwvergunningen zijn moeilijk in het archief te vinden. Ze zijn op datum van 

binnenkomst per jaar gearchiveerd. Bij de archivering wordt de datum van de aanvraag aangegeven, de naam 

van de aanvrager en de kadastrale aanduiding van het perceel. Een extra complicatie is dat de wijze van 

archivering van bouwvergunningen daarnaast tevens per gemeente sterk kan variëren.  
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Ad 2. Leefomgevinghinder  
Gemeentelijke Gezondheidscommissies waren in de eerste periode, 1870-1920, bepalende organen betreffende 

de gezondheidsaspecten van de locale omgeving. Gemeentelijke Gezondheidscommies adviseerden rechtstreeks 

aan het college over alle binnenkomende vergunningsaanvragen voor risico van de volksgezondheid. In de 

praktijk ging deze commissie bij de beoordeling van vergunningen verder dan puur de gezondheidsaspecten. 

Alle zaken van locale leefomgevinghinder kwamen ook in deze commissies aan de orde. Vanaf 1924 ging deze 

taak door de Tweede Gezondheidswet II (1920) over naar de Rijksinspectie voor de Volksgezondheid. Eerst viel 

deze onder het Ministerie van Binnenlandse zaken maar later onder het Ministerie van Volksgezondheid. 

Behalve de Rijksinspecties op de volksgezondheid was er nog de Arbeidsinspectie. Deze arbeidsinspectie zag 

vanaf 1895 toe op een doelmatige uitvoering van de Veiligheidswet. De volgende informatiebronnen kunnen dus 

worden geraadpleegd: 

a. Gemeentelijke Gezondheidscommissies 

b. Geneeskundige Inspectie 

c. De Arbeidsinspectie 

 

a. Gemeentelijke Gezondheidscommissies 

Met de komst van de Fransen werden centrale landelijke regels voor de gezondheidszorg en aanverwante 

onderwerpen ontwikkeld. De eerste geneeskundige staatsregeling was de regeling van 1804 ‘Verordeningen 

omtrent geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt binnen de Bataafsche Republiek’. De onderwerpen die deze 

regelgeving beschreef waren strikt van toepassing op medisch gebied en niet zozeer bedoeld voor de 

milieuhygiënische situatie. De Wet van 1818 ‘Houdende bepalingen omtrent de uitoefening der onderscheidende 

delen van de geneeskunde’ kende een wat bredere werkingssfeer. De voorgeschreven provinciale en plaatselijke 

gezondheidscommissies moesten zorgdragen voor alles wat de gezondheid in het algemeen betrof. Ze moesten in 

dit verband het Ministerie van Binnenlandse Zaken verslag van hun werkzaamheden uitbrengen. De 

Gemeentewet van 1851 beschreef in artikel 197 dat de zorg voor de gezondheid bij uitstek een taak voor de 

gemeentebesturen was. Deze taak werd bij de locale gezondheidscommissies neergelegd. In overeenstemming 

met de gezondheidswet van 1865 lag het toezicht bij de gezondheidsinspectie. De inspecteurs moesten toezien 

op de naleving van de wetten op het gebied van de volksgezondheid. Tot de totstandkoming van het 

staatstoezicht op de Gezondheidswet III (1919) konden bezwaren ook bij de plaatselijke commissies worden 

ingediend. De gegevens van deze gezondheidscommissies liggen in de gemeentearchieven opgeslagen (Van Zon, 

1988 en Veldman, 1992). 

b. Geneeskundige Inspectie 

In de periode na de eerste wereldoorlog 1918-1934 werden door de overheid de sociale en 

gezondheidsproblemen actief opgepakt. Er werd hard gewerkt aan verbreding van staatstoezicht op diverse 

beleidsvelden. Er kwamen drie geneeskundige inspecties in het land en een hoofdinspectie voor medische 

aangelegenheden. De hoofdinspectie hield toezicht op het voorkomen van besmettelijke ziekten, de hygiëne van 

moeder en kind en de tuberculosebestrijding welke waren verankerd in de gezondheidswet III (1919). De 

archieven van deze dienst zijn opgeslagen in het Rijksarchief. In de archiveringssituatie is tot nu toe geen 

verandering opgetreden (Querido, 1965). 

c. De Arbeidsinspectie 

Op basis van de Veiligheidswet (1895) adviseerde de Arbeidsinspectie gemeenten bij aanvragen van Hinderwet- 

vergunningen. Deze Arbeidsinspectie beoordeelde of de veiligheid van medewerkers in het geding was. 

Aspecten van voldoende licht en lucht voor de werkenden waren relevante aspecten waar naar werd gekeken. De 

door de dienst verstrekte adviezen zijn met de oorspronkelijke aanvragen gearchiveerd bij de regionale 

Rijksarchieven (ReGister Historisch Onderzoeksbureau, 1993).  

 

Ad 3. Positie van de bezwaarmaker  
De vraag hierbij is of er een relatie bestaat tussen de maatschappelijke positie van de bezwaarmaker en 

ingediende bezwaren. De individuele status van een bezwaarmaker biedt wellicht inzicht in de redenen waarom 

bezwaar werd aangetekend. Een vraag zou kunnen zijn “Handelde de bezwaarmaker individueel of collectief”. 

Het antwoord op deze vraag in combinatie met andere informatie, waarbij maatschappelijke status een relevante 

is, verschaft inzicht in de redenen van de bezwaarmaker om bezwaar aan te tekenen. Inzicht in de 

maatschappelijke positie kan op een aantal manieren worden verkregen. De gebruiksmogelijkheden van deze 

bronnen moeten worden bepaald omdat het niet zeker is of alle bronnen wel voor de gehele onderzoeksperiode 

aanwezig zijn. Van bijvoorbeeld de Gemeentelijke Belastingen is namelijk bekend dat deze na 1920 zijn 

opgeheven, zodat alternatieven moeten worden gebruikt. De volgende mogelijke bronnen zijn in dit verband aan 

te wijzen: 

a. Belastingen, gemeentebelasting of Rijksbelasting;  

b. Beroep bezwaarmaker;  

c. Woonadres van de bezwaarmaker.  
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a.. Gemeentelijke Belasting   

De gemeenten kregen met behulp van de Gemeentewet (1851) de mogelijkheid belasting te heffen. Deze 

belasting, de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag, werd geheven op het vermeende inkomen dat was gebaseerd 

op uiterlijke kenmerken van welstand. Elk jaar werd een nieuwe aanslag vastgesteld. In overeenstemming met de 

regelgeving werden de volgende personen aangeslagen: ‘de hoofden der huisgezinnen’ en ‘de bij hun ouders of 

anderen inwonende of verblijvende personen, die eigen middelen van bestaan hebben’. In artikel 3 van het 

Kohier van de Hoofdelijke Omslag van de stad Tilburg van 1874 werd de volgende grondslag voor de heffing 

gehanteerd: ‘evenredig naar het vermoedelijk zuiver inkomen der belastingschuldigen, voortvloeiende uit 

bezittingen, onder aftrek der renten van de daarop klevende lasten; uit renten van bestaande kapitalen; uit 

inkomsten van ambten, bedieningen, beroepen, bedrijven, ambachten, pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, 

bijdragen; en uit alle andere inkomsten hoe ook genoemd’. Als het vermoedelijke inkomen moeilijk in te 

schatten was, werd dit afgeleid uit ‘den uiterlijke staat of leefwijze, die de belastingschuldigen voeren en hunne 

vertering’ Artikel 4 van het genoemde Kohier (van der Heijden, 1999).  

De betrouwbaarheid van betreffende Gemeentelijke Kohier als bron worden door veel historici, waaronder  

Kooij (1986) in zijn studie over de stad Groningen, hoog ingeschat. Deze onderzoeker merkte in zijn studie op 

dat men in de 2
e
 helft van de 19

e
 eeuw heel wat minder geheimzinnig deed over zijn inkomsten en vermogen als 

thans. Volgens Kooij stond in de bijlage keurig de hoogte ervan op naam en adres vermeld in het verslag van de 

Kohieren. 

In het 'Register van ontvangst van de hoofdelijke omslag' staan de belastingplichtigen naar hoogte van aanslag 

ingeschreven. Met behulp van het bevolkingsregister kunnen nadere gegevens van de aangeslagen persoon 

worden gevonden zoals geboortejaar, leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat, godsdienst, beroep en de naam 

van de straat waar men op dat moment woonde. De gevonden gegevens kunnen worden getoetst aan de hand van 

gemeentelijke adresboeken die destijds op gezette tijden werden gemaakt. De Gemeentelijke Hoofdelijke 

Omslag is in 1920 afgeschaft. De bescheiden van de periode 1851-1920 zijn in de gemeentearchieven terug te 

vinden (Veldman, 1992).  

Wat betreft rijksbelastingen kan worden opgemerkt dat in principe burgers belasting aan het rijk moeten 

afdragen. Deze betalingen zijn door het Centraal Bureau van de Statistiek in rapportages statistisch verwerkt. 

Deze rapporten kunnen worden gebruikt voor de onderzoeksperiode na 1920. Het probleem van deze 

informatiebron is dat vanaf 1920 deze archiefbronnen niet voor onderzoek beschikbaar zijn. De Rijksbelasting 

valt mede daardoor als informatiebron af.  

b. Het beroep 

Kennis van het beroep verschaft informatie over de maatschappelijke positie en status van het individu. Kooij 

onderscheidt in een studie in 1986 naar de sociale veranderingen en economische ontwikkeling in een regionaal 

centrum, Groningen 1870-1914, met behulp van inkomensverschillen, zes lagen in de maatschappij op grond van 

het beroep (Kooij, 1986). Tulder maakt in 1962 bij zijn onderzoek naar de beroepsmobiliteit in Nederland van 

1919-1954 gebruik van een beroepsprestige stratificatie. Ook deze stratificatie leidt uiteindelijk tot de opdeling 

van de maatschappij in zes lagen (zie tabel 2). Het betreft hierbij een toedeling van mannelijke personen ouder 

dan 18 jaar (Van Tulder, 1962).  
 
 

Nr. Stand Wie vallen daaronder % 

1. Elite Adel, geestelijkheid, gefortuneerden, hoogleraren, notaris, (bourgeoisie); 1 

2. Hoge burgerij Burgemeester kleinere gem., hogere ambtenaar, intellectuelen, grote ondernemer;  3 

3. Middengroep  Grotere winkeliers, leraar, onderwijzer, lage ondernemer, onderofficier; 4 

4. Geschoolde arbeiders Typografen, onderwijzers, lagere ambtenaar; 7 

5. Ongeschoolde arbeiders Timmerlieden, landarbeiders, havenarbeiders; 20 

6. Armen Werklozen, ouderen, proletariaat.  65 

 
Tabel 1  Sociale gelaagdheid rond 1900 in Groningen (Kooij, 1986)  

 

 c.. Woonadres van de bezwaarmaker 

Ook met behulp van het woonadres wordt globaal inzicht verkregen in de maatschappelijke positie van een 

bezwaarmaker. De wijze waarop en waar iemand woont wordt immers mede bepaald door zijn maatschappelijke 

positie. Het is mogelijk om met voorkennis van de lokale woonsituatie, door onder andere buurt- of wijkindeling, 

iets te kunnen zeggen over de maatschappelijke positie. Dit geldt zeker voor omstandigheden tot ver in de 20
e
 

eeuw. Met behulp van informatie van de Kohieren van Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag kan van rond 1900, 

van die periode is immers inkomen en adres bekend, een eerste buurt- en wijkindeling op basis van inkomen van 
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het onderzoeksgebied worden gemaakt. Op grond van informatie van de woonsituatie in combinatie met het 

beroep kan globaal de maatschappelijke positie van de bezwaarmaker worden afgeleid.  

 

Beoordeling van informatiebronnen concluderend 

Uit de beschrijving van de informatiebronnen wordt duidelijk dat hinderwetdossiers voor vergunningen van 

bedrijfslocaties een bron vormen, die over een lange periode goed gedocumenteerde gegevens verschaft. Behalve 

dat deze dossiers gegevens over de locatie opleveren, kunnen hier ook gegevens over de bezwaarmakers worden 

teruggevonden. Op basis hiervan is er voor gekozen aan bedrijven verleende hinderwetvergunningen te laten 

fungeren als één van de hoofdbronnen. Mochten dossiers van verleende Hinderwetvergunningen niet bij de 

gemeente aanwezig zijn, dan kan het Archief van de Arbeidsinspectie, opgeslagen bij het Rijksarchief, dienen als 

schaduwarchief. Indien gedetailleerde informatie nodig is over situering van een bedrijfslocatie dan kan 

desgewenst het Kadaster worden geraadpleegd. De leefomgevingsituatie kan worden afgeleid uit de 

gemeenteverslagen, terwijl ook de rapporten van de gezondheidscommissies kunnen worden geraadpleegd. 

Belangrijk zijn ook de bij het college ingekomen stukken. Alle onderwerpen passeren hier de revue en ze zijn 

voor de onderzoeksperiode goed te vinden. Om in te schatten hoe het met de maatschappelijke positie van een 

bezwaarmaker was gesteld van de periode 1851-1920 kan worden vastgesteld met behulp van de Kohieren van 

de Gemeentelijke Hoofdelijke Omslag. Informatie voor de periode 1920-2000 op dit punt kan worden verkregen 

door de woonsituatie en het beroep van de bezwaarmaker na te trekken.  

 

 

2.4 Indeling van de onderzoeksperiode  
Om verklaringen voor de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen geven is het van belang te weten hoe 

maatschappelijk tegen het indienen van bezwaren werd aangekeken. Verdere indeling van de onderzoeksperiode 

1870-2000 in deelperioden heeft als voordeel dat onderzoekresultaten aan de indeling kunnen worden 

gekoppeld, waardoor het mogelijk wordt deze perioden onderling te vergelijken. Een indeling, op landelijke 

schaal, zou kunnen worden gebaseerd op landelijk historisch bepaalde ijkpunten. Voorbeeld hierbij is de Kieswet 

van 1917 of de totstandkoming van een aantal sociale wetten rond 1919. Door de Kieswet van 1917 verloren in 

veel gemeenten liberaalgezinden hun macht aan de sociaal-democraten en de christelijke politieke partijen. Deze 

lokale machtswijziging bracht een andere gezagsverhouding teweeg, terwijl deze tevens tot gewijzigde 

maatschappelijke verhoudingen leidde.  

Met de voorgestelde indeling wordt bevorderd dat op basis van de resultaten van het onderzoek algemeen 

geldende uitspraken kunnen worden gedaan. Wel zal het onderzoek aan randvoorwaarden, zoals voldoende 

onderzoekgegevens per periode, moeten voldoen. 

Geprobeerd is een voorstel te ontwikkelen voor een landelijke periode-indeling. Bij verkenning van het 

onderzoeksgebied ( zie ook hoofdstuk 3) is gekeken hoe dat gebied zich ontwikkelde. In eerste instantie werd 

aan een indeling van de onderzoeksperiode 1870-2000 in een drietal deelperioden gedacht. Bij onderstaande 

toelichting wordt er van uit gegaan dat dit de volgende deelperioden betreft: 1870-1920, 1920-1970 en 1970-

2000. In tabel 1 wordt aangegeven op welke aspecten deze indeling is gebaseerd. 
 

(Sub)Perioden Beginpunt Eindpunt 

1870-1920 Geleidelijk begin van de industrialisatie Einde van de Eerste Wereldoorlog 

1920-1970 Kieswet 1917, komst sociale wetten rond 1920 Toename van het milieubesef 

1970-2000 Totstandkoming van de milieuwetgeving Professionalisering van de milieuwetgeving 

 

Tabel 2  Voorstel begin- en einddatum (deel)perioden  
 

Voordat de deelperioden aan de orde komen, wordt in het kort de maatschappelijke verhoudingen van de periode 

vlak voor 1870 (ongeveer 1850-1870) beschreven. Omdat in het onderzoek bedrijfseconomische aspecten van 

belang zijn, gaat bij de voorgestelde indeling daar vooral de aandacht naar uit.  

 

Maatschappelijke situatie van ongeveer 1850-1870  
Door een veranderend economisch denken vanaf rond 1850 trad een wijziging op in de sociale inrichting van de 

maatschappij (Zanden, 1997). Tot deze periode was winst maken voor veel nijverheidondernemers niet het enige 

doel van hun onderneming. De werklieden die deze ondernemers in dienst hadden werden in veel gevallen zo 

goed mogelijk door hen verzorgd. Er bestond overwegend een vertrouwelijke omgang tussen ondernemer 

(patroon) en 'zijn' werklieden. Als aan ondernemer Swagermans uit Alphen in1860 wordt gevraagd of hij zijn 

oude werklieden aan hun lot overlaat merkt deze het volgende op: 'Volstrekt niet, als zij 40 jaar hebben gewerkt 

verdienen zij dat er voor hen wordt gezorgd' (Hoefnagels, 1966). Er heeste sociale vrede ondanks de armoede en 

naar onze huidige standaard onaanvaardbaar lijkende sociale omstandigheden. Deze vrede vloeide voort uit de 

omstandigheid dat in deze tijd bij alle groepen consensus bestond over de wijze waarop het verkeer van de maat-

schappelijke geledingen geregeld was. (Hoefnagels, 1966). In de praktijk betekende dit dat de arbeider genoegen 
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nam met de rol van onderdanige dienaar zoals deze in overeenstemming was met de heersende sociale opvat-

tingen. 

Voorgestelde Periode A (1870-1920) 

Na 1870 veranderde de situatie voor ondernemers. De ondernemer onderkende dat hij meer kon verdienen wanneer 

hij zijn onderneming anders inrichtte. In deze denkwijze werd de ondernemer ondersteund door het opkomende 

economisch liberalisme. Het economische motief, 'das Erwerbsprinzip', verdrong hiermee de vanzelfsprekende 

patronale zorg voor de arbeiders. In de economie zijn nu eenmaal zaken 'zaken' en kan er geen rekening worden 

gehouden met morele scrupules; de grootst mogelijke winst is de enige norm (Hoefnagels, 1966).  

Van deze periode zijn schrijnende voorbeelden bekend van ondernemers die hun arbeiders misbruikten om meer 

winst te kunnen maken. Werkdagen van 11-12 uur waren normaal en de inkomsten waren uiterst schraal te noemen. 

De arbeiders met een gezin konden alleen rondkomen als vrouw en ook de kinderen erbij werkten. 

 

 
 

 

Figuur 9  Roode Dinsdag, 1911: Pieter Jelles Troelstra spreekt tijdens een demonstratie voor algemeen 
kiesrecht  (Abvakabo FNV, 2005) 

 

Pieter Jelles Troelstra was één van de voorvechters van de sociale beweging in Nederland in de periode 1910-1925.  

 
Rond 1900 was de situatie voor de meeste arbeiders, ondanks de oprichting van de vakbeweging en de 

totstandkoming van een aantal sociale wetten (Kinderwet, Werktijdenbesluit), niet verbeterd. In de opvatting van de 

werkgevers, een verbond van ondernemers, was er geen plaats voor de vakbeweging. In hun visie moesten arbeiders 

precies doen wat zij zeggen met andere worden, ‘onderworpenheid’. Dit gaf aanleiding tot stakingen. De spoor-

wegstaking in Amsterdam in 1903 was hier de bekendste van. In de periode 1900-1914 kwam de al verzuilde 

vakbeweging (zie katern 5) pas echt van de grond. In 1913 had het in 1906 opgerichte Nederlandse Verbond 

voor Vakbeweging al 61.000 leden (Hoefnagels, 1966).  

Door de grote ellende tijdens de oorlogsjaren 1914-1918, grote werkloosheid en slechte voedselvoorziening, 

groeiden de partijen naar elkaar toe. Hierdoor kwam direct na de oorlog een aantal baanbrekende sociale wetten tot 

stand. Binnen korte tijd werden in 1919 ‘de invaliditeitswet, de Ouderdomswet en de Arbeidswet’ aangenomen.  

De maatschappij van de periode 1870-1920 kan worden omschreven als een hiërarchische gelaagde samenleving 

waar de oude elite en de leidende ondernemers, eigenlijk de economische broodheren, de dienst uitmaakten en  

tegenspraak op welk niveau dan ook beperkt werd toegestaan.  
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Hoewel vanaf 1900 tot 1910 een verbetering in leef- en werkomstandigheden kon worden waargenomen, resulteerde 

het niet in een echte wezenlijke verandering in de maatschappelijke verhoudingen (Beemsterboer, 1968).  

Vanaf 1910 kwam geleidelijk aan meer toenadering tussen ondernemers en arbeiders (zie ook figuur 9), die zich 

hadden georganiseerd in de vakbeweging (Beemsterboer, 1968). Verder was in 1917 de aanname van de 

Algemene Kieswet van belang. Deze Kieswet markeerde het einde van de macht van de liberaalgezinden omdat 

op basis van de daarop volgende verkiezingen zij hun macht aan sociaal-democraten en christelijke partijen 

verloren. Het jaar 1920 vormt daardoor een goede afsluiting van deze deelperiode. 

 

Voorgestelde Periode B 1920-1970 

De macht van de kerken, door onder andere de verzuiling (zie katern 5), werd verder op locaal niveau versterkt 

doordat de christen-democraten na de bijstelling van de Kieswet van 1917 meer zetels in de gemeenteraden kregen.  

Na 1920 brak er een periode van welvaart aan. Werkgevers en werknemers erkenden meer dan daarvoor de  weder-

zijdse rechten en plichten en werkten de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog goed samen. Toezicht op diverse 

bereikte sociale en gezondheidswetten werd versterkt. Voor het eerst hadden arbeiders zeker minimumloon, een 

gelimiteerd aantal werkuren, meestal 45-48 uur per week en uitzicht op ouderdomsvoorziening.  

De behuizing van de inwoners, vooral ondersteund door vanuit het Rijk geïnitieerde bouwprogramma’s, onderging in 

de periode vlak na de oorlog een sterke verbetering (Brugmans, 1961). De maatschappelijke verhoudingen, ook op 

lokaal niveau, pasten zich op deze situatie aan. Hoewel de beurskrach van 1929 Nederland economisch fors trof, met 

de hoge werkloosheid en veel armoede, keerde de situatie, de maatschappelijke tweedeling als erfenis van de 19
e
 

eeuw, van vóór 1920 niet meer terug. Dit was te danken aan de vanaf het begin van de 20
e
 eeuw in gang gezette 

vorming van een grote sociale middengroep. Deze groep vormde een maatschappelijke buffer tussen de hogere en 

lagere maatschappelijke groeperingen. Het was een grote groep opgeleide werknemers die door de ondernemers 

waren aangenomen om hen te ondersteunen bij het behalen van hun winstdoelstellingen.  

Na de Tweede Wereldoorlog was er een klimaat van samenwerking en eensgezindheid in Nederland om samen het 

land weer op te bouwen. Vanaf de jaren vijftig van de 20
e
 eeuw verkilde de wederopbouw gedachte geleidelijk aan. 

Na 1960 konden de laatste grote sociale mistoestanden uit de weg worden geruimd. Dit was mogelijk omdat veel ten 

goede was veranderd op sociaal gebied zoals huisvesting, inkomen, maar vooral ook opleiding. Op hetzelfde moment 

diende zich een scheiding van geesten aan, die zich op zowel geestelijk als op maatschappelijk terrein voordeed. Na 

1965 nam de secularisatie, de ontkerkelijking loopt op van 24 tot 36% van de Nederlandse bevolking, steeds grotere 

vormen aan. In de 2e helft van de 20e eeuw kwam als reactie op een aantal milieuexcessen in de jaren zestig de 

milieuwetgeving tot stand. Het jaartal 1970 is voor deze deelperiode als einddatum aangehouden omdat daarna het 

aantekenen van bezwaar over leefomgevinghinder meer werd geaccepteerd  

Concluderend kan van deelperiode 1920-1970 worden opgemerkt dat de na de Eerste Wereldoorlog ingezette sociale 

verbetering, bevorderd door de stijgende welvaart, doorzette. Van de maatschappelijke verhoudingen gingen de 

scherpe kanten af doordat maatschappelijke partners met elkaar in overleg traden en de overheid meer taken naar 

zich toetrok. Verder droeg de grote ontstane middengroep, als een katalysator, er zorg voor dat de 

gezagsverhoudingen minder scherp uitvielen. De aanvankelijke eensgezindheid om de ellende van de Tweede 

Wereldoorlog, 1940-1945, te verwerken bekoelde in de jaren vijftig. De toename van de welvaart en de toenemende 

individualisering vanaf 1960 verstoorde geleidelijk aan de verzuilde samenleving. Veel werd bespreekbaar, zo ook 

leefomgevinghinder (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994). 

 

Voorgestelde Periode C 1970-2000 

Volgens Van Heek in 'Verzorgingsstaat en Sociologie' werden ergens tussen 1955 en 1970 de oorspronkelijke doelen 

van de verzorgingsstaat behaald; de werktijden waren bekort, de werkloosheid was sterk gedaald, de lonen ten 

opzichte van voorgaande periodes waren sterk gestegen (ten opzichte van 1870 waren de lonen reëel verzesvoudigd) 

en vakanties, inclusief vakantiegeld, zijn mogelijk. Volgens Van Heek was nooit eerder een systeem er in geslaagd 

zoveel lediging van materiële noden te brengen. De ontkerkelijking nam echter grote vormen aan. In 1995 was 61% 

buitenkerkelijk (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994).  

In Nederland ontstond in de jaren negentig een hechte consensuseconomie, die wel poldermodel werd genoemd. De 

sterke groei van de bedrijvigheid in deze periode leidde door de beperkte kennis van zaken tot milieuexcessen die 

De verzuiling is de beweging waarin bevolkingsgroepen zich op religieuze en ideologische gronden organiseerden in 

verschillende soorten verenigingen. Politieke partijen, vakbonden, boerenbonden en werkgeversbonden waren de belang-

rijke organisaties die de verschillende zuilen domineerden, maar de verzuiling kreeg op den duur gestalte in alle 

levenssferen zoals het schoolsysteem, de vrijetijdsbesteding, media, het culturele leven, etc. De hecht georganiseerde 

katholieke zuil omvatte op deze wijze vrijwel het gehele leven van de Nederlandse katholieken.  

De verzuiling resulteerde in een stabiele politiek. De electorale basis van de verschillende partijen was relatief sterk. Men 

stemde op de partij al was men het oneens met het gevoerde beleid. De top van de zuilen was gedwongen tot samenwerking 

in het landsbestuur. Dit leidde tot een duidelijke compromissenpolitiek. Vanaf 1965 liep de verzuiling af. Door de 

toenemende welvaart vervaagden de strikte normen over gedrag en immaterieel welzijn. [katern 5] 
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uiteindelijk een verscherping van de milieuwetten tot gevolg had. Deze verscherping werd maatschappelijk breed 

gedragen door het toegenomen milieubesef (Sociaal Cultureel Planbureau, 1994). 
 

Voor dit onderzoek te hanteren drie deelperioden  

Voorgesteld wordt de besproken indeling intact te laten en als basis voor dit onderzoek te gebruiken. In korte 

karakteristieken kan de geselecteerde indeling van de onderzoeksperiode 1870-2000 qua sociale ontwikkeling als 

volgt worden uitgedrukt:  

A. 1870-1920 ( 50 jaar), hiërarchische samenleving, slechte leef- en werkomstandigheden, veel strijd door 

opkomst vakbeweging, acceptatie voor bezwaar maken op welk gebied dan ook gering; 

B. 1920-1970 ( 50 jaar), verzuilde nog standsgevoelige samenleving, grotere rol vakbeweging, verbeterde  

leef- en werkomstandigheden, ontstaan grote hoog opgeleide middengroep en na de Tweede Wereldoorlog 

gezamenlijke wederopbouw;  

C. 1970-2000 ( 30 jaar), individualisering en toenemende secularisatie, toename welvaart, acceptatie streng  

       milieubeleid door excessen nijverheid , overlegmaatschappij totstandkoming poldermodel.    

 

 

2.5 Bij het onderzoek gebruikte belangrijke bronnen 
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is een zestal bronnen gebruikt die de basis van dit onderzoek vormen. 

Deze bronnen zijn hieronder beschreven.  

 

Het betreffen de volgende informatiebronnen: 

1. Historisch bodembestand van de provincie Fryslân 

Het historische bodembestand van de provincie Fryslân betreft een lijst van potentieel bodembedreigende locaties 

van de periode 1850-1996 in de gehele provincie. In dit historische bodembestand is informatie opgenomen van 

voormalige bedrijfsactiviteiten afkomstig van voornamelijk (ongeveer 90%) afgegeven hinderwetvergunningen. 

Hoewel het bestand de beperking heeft dat niet alle bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, aangezien de bedrijfs-

activiteiten (meestal de kleinere bedrijven) die geen gevaar voor de bodem vormen niet worden meegenomen, is het 

voor dit onderzoek een waardevolle informatiebron (Provincie Fryslân, 2002).  

 

2.    Edities van 150 jaar Harlinger Courant periode 1852-2002 

Bij Flevodruk te Harlingen zijn van 150 jaar de edities van de Harlinger Courant kranten in te zien. Gewoonlijk 

verscheen de Harlinger Courant twee keer per week. De oorspronkelijke edities zijn op jaar gebundeld. Met 

behulp van een index waarin de belangrijkste zaken met rubrieken staan weergegeven kan de inhoud van de 

jaargangen worden nagegaan. Raadpleging van deze kranten verschafte inzicht in de wijze waarop sommige 

zaken in het nieuws kwamen. Zo informeerde de Harlinger Courant in de jaren dertig van de 20
e
 eeuw haar 

lezers uitvoerig over de veranderingen die stonden te gebeuren aan de noordwestzijde van de stad. De bouw van 

de Tjerk Hiddessluizen aan de noordzijde had tot gevolg dat een groot deel van de stad werd gesloopt en 

vergraven (zie figuur 10). 

 

3 Nederland in der aanvang van de 20
e
 eeuw onder redactie van Plemp van Duiveland in 1910 

In dit lijvige boekwerk van 1910 wordt de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in veel geledingen van 

het einde van de 19
e
 eeuw tot 1910 beschreven. Het boek besteedt nadrukkelijk aandacht aan de maatschappe-

lijke ontwikkeling in deze periode. Vooral voor het begin van de onderzoeksperiode biedt dit werk veel 

informatie. 

 

4.          Warenkennis en technologie vijfde druk (1949) door J.F. van Oss 

In dit driedelige werk wordt de warenkennis en technologie van een scala van nijverheden breed besproken. Het 

betreft een werk van 1948, dat gelet op de pas daarvoor verlopen Tweede Wereldoorlog beperkt verschillen 

vertoont met de vierde druk van 1936. Mede daardoor vermeldt deze vijfde druk bedrijfsactiviteiten en 

technieken, zoals gasfabrieken, teerdestillatie, etc, die thans nog beperkt worden toegepast. Dit werk is daarmee 

geschikt om de toegepaste bedrijfstechnieken van de bij dit onderzoek te selecteren nijverheden van het eind 19
e
 

eeuw tot en met het midden van de 20
e
 eeuw te beoordelen.  

 

5.      Handboek Milieuvergunningen (2002); Adviesrapport voor ondersteuning uitvoer Wet Milieubeheer 

Het Handboek Milieuvergunningen is bedoeld voor ondersteuning van het bevoegde gezag voor haar 

uitvoerende taken in het kader van de Wet Milieubeheer. Van veel bedrijfstakken, waarvoor het bevoegde gezag 

een vergunning moet verlenen, wordt informatie aangereikt over beleid, techniek en aan een vergunning te 

verbinden randvoorwaarden. Hoewel het actuele eisen zijn die aan de bedrijvigheid worden verbonden, biedt het 

handboek toch doelmatige informatie om het milieurisico in te kunnen schatten van de geselecteerde bedrijven. 

Omdat daarnaast ook aspecten van de ontwikkeling van de beschreven bedrijvigheid worden beschreven is dit 

document ook gebruikt bij de beoordeling van de bedrijven in het onderzoek.  
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6.    De Vereniging Oud Harlingen  

De meer dan vijftig jaar oude ‘Vereniging Oud Harlingen’ heeft de beschikking over veel informatie van het 

verleden. Het magazine van de vereniging, dat meestal één of twee keer per jaar verschijnt met daarin vele foto`s 

uit het verleden, vormde een schat van informatie voor dit onderzoek. Hiervan is dan ook gepast gebruik van 

gemaakt.  

 

 

Figuur 10      Foto van een gedeelte van de voormalige Ringmuur op het noordwestelijke dijkvak van  
         Harlingen rond 1930 (Vereniging Oud Harlingen, 1970) 

 

Door het graven van het Van Harinxmakanaal en het bouwen van de afsluitende Tjerk Hiddessluizen veranderde 

de op de foto weergegeven situatie drastisch. Thans loopt op dezelfde plaats de weg langs de veerdienst naar de 

Wadden-eilanden Vlieland en Terschelling. Daaromheen werden vervolgens pieren aangelegd. Duidelijk blijkt 

uit de foto hoe dicht de bebouwing in feite bij de zee was gelegen. De ook op de foto weergegeven molen ‘De 

Bazuin’ is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter om militaire redenen gesloopt.  

 

 

2.6      Opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen samengevat 
Na inventarisatie en vergelijking van verwante onderzoeken bleek dat aan het onderzoek een toegevoegde 

waarde kan worden toegekend. Ten eerste wordt de directe overeenkomst tussen de bedrijvigheid als veroorzaker 

van leefomgevinghinder en de potentiële bezwaarmakers specifiek uitgewerkt; ten tweede wordt bij de 

beoordeling zo goed mogelijk rekening gehouden met maatschappelijke aspecten en ten derde worden door de 

selectie van de periode 1870-2000 hedendaagse bedrijven meegenomen in de hoop dat verschillen duidelijk naar 

voren zullen komen. Het onderzoeksgeval, in dit verband een bedrijf in het onderzoeksgebied gedurende de 

onderzoeksperiode, vormt als onderzoekseenheid de basis voor dit onderzoek. Van de onderzoeksgevallen 

worden onderzoekskenmerken in de vorm van variabelen, zoals vergunningverlening, soort bedrijf en 

veroorzaakte leefomgevinghinder, verzameld. Met informatie uit de literatuur, die in de komende hoofdstukken 

aan de orde komen, vormt dit de basisinformatie van het onderzoek. Met de opdeling van de onderzoeksperiode 

in drie deelperioden kan een scherpere aftekening van de onderlinge verschillen worden verkregen. Er wordt 

voor gekozen de periode 1870-2000 te splitsen in de drie deelperiodes, 1870-1920, 1920-1970 en 1970-2000. Na 

beoordeling van de informatiebronnen is ervoor gekozen dossiers van hinderwetvergunningen van bedrijfsloca-

ties te laten fungeren als één van de hoofdbronnen voor het onderzoek. Het bleek dat de hinderwetdossiers over 

een langere periode betrouwbare gegevens verschaffen. De leefomgevingsituatie kan worden afgeleid uit 

gemeenteverslagen, terwijl ook rapporten van de gezondheidscommissies en Rijksinspecties kunnen worden 

geraadpleegd. Om in te schatten hoe het met de maatschappelijke status van een bezwaarmaker was gesteld kan 

op meerdere bronnen worden teruggevallen. Van de periode 1851-1820 kan dit met informatie van de 

gemeentebelastingen. Een beeld van de status van bezwaarmaker van de periode 1920-2000 kan worden 

verkregen door de woonsituatie en het beroep van de bezwaarmaker na te gaan.  

 




