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Hoofdstuk 8 De ervaren leefomgevinghinder  
In hoofdstuk 6 werden uit de locale bedrijvigheid van Harlingen van de periode 1870-2000 vijf categorieën c.q. 

bedrijfstakken gekozen, waaruit vervolgens 82 onderzoeksgevallen werden geselecteerd. Een onderzoeksgeval 

vormt als onderzoekseenheid de basis voor dit onderzoek. In hoofdstuk 7 werd de ligging van de onderzoeks-

gevallen in het onderzoeksgebied beschreven en werd een inschatting gemaakt van de‘veronderstelde’ door 

bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder. Dit hoofdstuk wordt gebruikt om toe te lichten, welke informatie per 

onderzoeksgeval werd verzameld en op welke manier dit gebeurde. De hiertoe verzamelde informatie zelf is in 

bijlage 3 weergegeven. Aan de hand van lijsten en tabellen worden in dit hoofdstuk de uitkomsten van de verza-

melde informatie gepresenteerd en besproken. Het betreft de door de bewoners beleefde leefomgevinghinder, in 

dit onderzoek omschreven als de ‘ervaren leefomgevinghinder’.  
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Figuur 39  Plaats van hoofdstuk 8 in het schema van het onderzoek 

 

8.1 Per onderzoeksgeval te verzamelen gegevens   
In § 2.1 werden onderzoeksgevallen omschreven als bedrijven die in de periode 1870-2000 een zekere tijd in het 

onderzoeksgebied waren gevestigd. De onderzoeksgevallen werden geselecteerd uit de locale bedrijvigheid van 

de gemeente Harlingen. Een belangrijke voorwaarde hierbij was dat het bedrijf in het bezit was van een 

hinderwetvergunning. De hinderwetvergunning vormde de sleutel om op doelmatige wijze informatie van de 

onderzoeksgevallen te verzamelen. In deze paragraaf wordt toegelicht welke gegevens per onderzoeksgeval 

werden verzameld.  

 

Te verzamelen informatie  

 

In § 2.2 werd een modelmatige benadering voor dit onderzoek voorgesteld. Op grond van deze benadering kon 

de te verzamelen informatie worden verdeeld in vier fasen:  

1. Aanvraagfase;  

2. Tolerantiefase; 

3. Protestfase; 

4. Effectfase. 
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De methode is erop gericht om per onderzoeksgeval die informatie te verzamelen die inzicht verschaft in:  

• De bezwaren die tegen het betreffende bedrijf werden aangetekend betreffende de oprichtings- en 

uitbreidingsvergunningen of tijdens het functioneren van het bedrijf (tolerantiefase); 

• Hoe het bedrijf hiermee omging; 

• Hoe de overheid hierop reageerde; 

• Wat de reden van het bezwaarmaken was; 

• Wat de status van de bezwaarmaker(s) was of waren; 

• Wat het effect van bezwaarmaken was. 

De specifieke informatie die hiervoor moest worden verzameld staat beschreven in § 2.2.  

 

Beschrijving van de te verzamelen informatie  

Van elk onderzoeksgeval moest zo goed mogelijk de correcte informatie van de bovengenoemde vier fasen 

worden verzameld. Om de informatie per onderzoeksgeval eenduidig en doelmatig te verwerken is deze op de 

volgende wijze verzameld:  

• Van elk onderzoeksgeval is de verzamelde informatie zo genoteerd dat deze kon worden verwerkt op 

verzamellijsten; 

• Bij de verwerking van de verzamelde informatie op de verzamellijsten is deze direct verdeeld over de drie 

perioden die we in dit onderzoek onderscheiden (zie voor de onderbouwing van de drie perioden § 2.3 en § 

6.4).  

 

De verzamellijsten 
De verzamellijsten zijn zodanig ingericht dat de informatie van de drie onderzoeksperioden goed kan worden 

vergeleken. Om de uit de onderzoeksgevallen verzamelde informatie te kunnen vergelijken, zijn de volgende 

verzamellijsten gemaakt: 

 

1. Verzamellijst aanvragen van de oprichtingsvergunningen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst is bedoeld om voor de in de verschillende periodes vallende onderzoeksgevallen na te gaan of 

er bezwaren werden ingediend. Verder werd informatie verzameld over de status van de bezwaarmakers, 

waarom er bezwaar werd ingediend en of de overheid bereid was een vergunning te verlenen.  

2. Verzamellijst aanvragen van uitbreidingsvergunningen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst verschaft inzicht in welke bezwaren werden ingediend en waarvoor uitbreidingsvergunningen 

werden verleend. Voor deze aanvragen voor een uitbreidingsvergunning werd verder dezelfde informatie 

verzameld als voor de oprichtingsvergunningen. 

3. Verzamellijst van de tolerantiefase voor de onderzoeksgevallen per onderzoeksperiode; 

Deze verzamellijst is bedoeld om na te gaan of een bedrijf tijdens het werken onder normale omstandigheden 

ook aanleiding tot het indienen van bezwaren gaf.  

4. Verzamellijst van de relaties tussen het protest en het effect ervan;  

Met deze verzamellijst kan worden nagegaan welk effect het protest, de ingediende bezwaren, had op de 

bedrijfsvoering van de onderzoeksgevallen. Vermeld wordt of de oorzaak van het bezwaar werd weggenomen 

door overleg, aanpassingen aan het bedrijf of door sluiting ervan.  

5. Verzamellijst van de relaties tussen bedrijven en de overheid; 

Deze verzamellijst richt zich op de vraag hoe bedrijven tegen bezwaren aankeken en of deze tot conflicten 

leidden met de overheid.  

6. Verzamellijst van de confrontatie van de ‘ veronderstelde leefomgevinghinder’ met de ‘ervaren 

leefomgevinghinder’. 

In deze verzamellijst is per bedrijfstak de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’ met de ‘ervaren leefomgeving-

hinder’ vergeleken. De veronderstelde leefomgevinghinder is hierbij geschat met de drie toetsingsinstrumenten, 

uit § 6.5 en § 7.1, terwijl de ervaren leefomgevinghinder met behulp van de verzamelde informatie van 

verzamellijsten 1 tot en met 5 is verkregen. De toelichting aan de hand van de verzamelde gegevens van 

verzamellijst 6 komt in hoofdstuk 9 aan de orde. 
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8.2 Presentatie uitkomsten van het onderzoek over de volledige onderzoeksperiode  
In deze paragraaf wordt de verzamelde informatie van de 82 onderzoeksgevallen bekeken. Het handelt hierbij 

om de wijze waarop door omwonenden leefomgevinghinder werd ‘waargenomen’ en ’ ervaren’. Dit gebeurt aan 

de hand van de in bijlagen 4 en 5 verzamelde en bewerkte gegevens. In deze paragraaf wordt gekeken naar de 

uitkomsten over de volledige onderzoeksperiode. Voorafgaand aan de presentatie van de uitkomsten wordt 

aangegeven op welke manier de informatie werd verzameld. 

 

Informatiestroom 
Om een indruk te geven van de wijze waarop de informatie van de onderzoeksgevallen is verzameld en bewerkt, 

is in figuur 39 de informatieketen schematisch weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 40 Informatieketen van het onderzoek  

 

 

Presentatie van de uitkomst van het onderzoek van de volledige periode 1870-2000  
De resultaten van de 82 onderzoeksgevallen van de periode 1870-2000 worden gepresenteerd aan de hand van de 

volgende aspecten: 

1. Ingediende bezwaren betreffende de ervaren leefomgevinghinder; 

2. Reden voor het indienen van bezwaren; 

3. Status van de bezwaarmakers;  

4. Relatie tussen bedrijf (onderzoeksgeval) en overheid betreffende vergunningaspecten;  

5. Relatie tussen bezwaar en daaruit voortvloeiend effect. 

 

De uitkomsten worden aan de hand van tabellen gepresenteerd. Elke tabel wordt daarbij toegelicht, terwijl  

opvallende waarnemingen, indien mogelijk, worden verklaard.  

 

Ad 1. Ingediende bezwaren over de ervaren leefomgevinghinder;  

In tabel 32 is weergegeven hoeveel bezwaren in de periode 1870-2000 tegen de 82 onderzoekslocaties zijn 

ingediend. De bezwaren zijn verdeeld over de oprichtings- en uitbreidingsaanvragen en de tolerantiefase. Omdat 

in de tolerantiefase geen vergunningen werden verleend of geweigerd komen deze niet in deze tabel voor.  

 

 

 

Gegevens betreffende de onderzoeksgevallen  

• Archief / (gemeente, provincie en het Rijk)  

• Kamer van Koophandel; 

• Historisch Bodembestand; 

• Rapportages.  

 

                  Beschrijvingen van de 82 onderzoeksgevallen  
               Bijlage 4  

   Uit de beschrijvingen afgeleide gegevens naar de 

    ‘verzamellijsten’ 1 tot en met 6 

                  Bijlage 5  

De afgeleide gegevens van de verzamellijsten verwerkt 

in tabellen ter verklaring  
          § 8.2, § 8.3 en § 9.1 
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Vergunningsvorm Aantal  

vergun
. 

Aantal 

locaties met  

bezwaren  

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec-

tief  

Ver- 

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan  R. v. State  

Oprichtingsvergunning  82 27 (33%) 123 41 82 20 7 2 

Uitbreidingsvergunning  143 16 (11%) 102 17 85 11 5 1 

Tolerantiefase  82 19 (23%) 126 33 93 - - 0 

Subtotalen      31 12  

 

Tabel 32  Uitkomsten betreffende de tegen de 82 onderzoekslocaties ingediende bezwaren 
  ( Bron, bijlage 5; verzamellijsten 1, 2 en 3) 

 

Tegen de oprichtingsaanvragen van de 82 locaties werd in 33% van de gevallen bezwaar ingediend. Bij de 

uitbreidingsvergunningen was dat 11%, terwijl in de tolerantiefase in 23% van de gevallen bezwaar werd 

aangetekend. De uitkomsten laten ook zien dat ongeveer gemiddeld driemaal zo vaak op collectieve wijze 

bezwaar werd ingediend als individueel. Bij alle drie de vergunningsvormen bleek namelijk dat gemiddeld 87 

(82+85+93 = 260/3) bezwaren collectief en gemiddeld 30 (41+17+33 = 88/3) bezwaren individueel werden 

ingediend. Ondanks de bezwaren tegen de aanvragen van de oprichtings- en uitbreidingsvergunningen van 43 

locaties kregen 31 ervan toch een hinderwetvergunning. Van 12 aanvragen werd de vergunning geweigerd. 

 

Ad.2 Redenen voor het indienen van bezwaren  

In tabel 33 is de aard van de ingediende bezwaren, zowel absoluut als procentueel, weergegeven. Tegen de 

oprichtingsvergunningen werden in totaal 123 bezwaren ingediend. Omdat veel van de 123 bezwaarmakers 

meerdere  bezwaren aantekenden, werden door hen in totaal 245 bezwaren ingediend. Van de 245 werden er 

onder andere 60 (35+19+6) ingediend voor stankhinder. De 60 bezwaren kwamen overeen met 60/245 x 100= 

25%. De andere getallen van de tabel werden op dezelfde manier berekend.  

 

Vergun. Vorm Bezw. 

   X 

St. Wa- 

ter 

 

Stof Ge-

luid 

Ch. 

stof. 

Brand/ 

expl. 

Onge- 

dierte 

Waarde 

verm. 

Ink.  

derv. 

 

Overt. 

bezw. 

Ov. 

Opricht. Verg. 245 60 1 0 48 27 14 43 31 12 0 0 

         % 100% 25 0.5 0 21 11 6 18 13 5 0 0 

Uitbreid. Verg. 168 36 0 8 8 24 53 14 23 3 0 2 

         % 100% 21 0 5 5 14 30 8 14 2 0 1 

Tolerantie Fase 239 52 40 10 4 39 16 34 4 0 30 10 

          % 100% 22 17 4 2 14 7 14 2 0 13 4 

 

Legenda  

 

 

 

 

Tabel 33 Redenen voor het indienen van bezwaren in aantallen en procenten per vergunningstype van 
de totaal ingediende bezwaren (Bron, bijlage 5, verzamellijsten 1, 2 en 3) 

 

Tegen het verlenen van de uitbreidingsvergunningen werden 168 keer en in de tolerantiefase 239 keer bezwaar 

ingediend. Uit de tabel blijkt dat de belangrijke redenen om bezwaar aan te tekenen waren, stankhinder (gemid-

deld 23%) en last ten gevolge van het aantrekken van ongedierte (gemiddeld 14%). Andere belangrijke redenen 

voor het aantekenen van bezwaren waren de uitstoot van chemische stoffen (gemiddeld 14%), dit was in de 

meeste gevallen roetuitstoot, en brand / explosie (gemiddeld 15%). Opvallend was het bezwaar uit overtuiging. 

Dit betrof in het bijzonder de afkeer tegen de slachtpraktijken in de exportslagerijen in de jaren 1915-1925. De 

bezwaren uit overtuiging werden ingediend in de tolerantiefase. Opmerkelijk was dat bezwaren in verband met 

waardevermindering van de woning (10%) en inkomstenderving (gemiddeld 3 %), niet hoog uitkwamen. 

Overige bezwaren omvatten ook die van kerkgenootschappen die met de vergunning instemden, mits de 

zondagsdienst niet werd verstoord.  

 

Ad 3 Status van de bezwaarmakers;  
In tabel 34 wordt aandacht besteed aan de status van de bezwaarmakers, omdat deze wellicht iets zegt over hun 

sociale achtergrond. Dit omdat wordt verondersteld dat maatschappelijk hogere groepen meer kans dan minder 

welvarende hadden om zich aan leefomgevinghinder te onttrekken. In de tabel wordt per maatschappelijke 

groepering het percentage aan ingediende bezwaren over de drie vergunningstypen aangegeven.  

 

Legenda: Verg. Vorm = wijze van vergunning;  Bezw. x = aantal bezwaren; St. = stank; Water = oppervlaktewater; 

Stof = stofhinder; Ch. stof.= chemische stoffen; Brand/explosie = brand of explosie; Waardeverm. = waardevermin-

dering;  Ink.derving = inkomstenderving; Overt. bezw. = bezwaar vanuit overtuiging; Ov. = Overige bezwaren 
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Vergunningsvorm Aantal 

bezwaren 

Elite 

 

    % 

Hoge 

burgerij 

      % 

Midden-

groep 

        % 

Geschoolde 

arbeiders 

        % 

Ongeschoolde 

Arbeiders 

          % 

Armen 

 

% 

Oprichtingsvergunning  123=100% 1 10 14 29 29 18 

Uitbreidingsvergunning  102=100% 1 1 22 26 30 15 

Tolerantiefase  126=100% 0 0 27 33 34 6 

 

Tabel 34 Status van de bezwaarmakers in procenten van de per vergunningstype ingediende bezwaren 
  (Bron, bijlage 5 verzamellijsten 1, 2 en 3 en maatschappelijke status volgens tabel 2, § 2.3)  

 

Uit de tabel blijkt dat de midden- en lagere maatschappelijke groepen het meeste gebruik maakten van de 

mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Vermoedelijk hebben deze groeperingen meer dan de andere last gehad 

van leefomgevinghinder. Bovendien had den deze groeperingen een grotere omvang.  

 

Ad 4.    Relatie bedrijf (onderzoeksgeval) met de overheid met betrekking tot vergunningsaspecten.  

In verzamellijst 5 is de verhouding van de bedrijven met de overheid weergegeven. In tabel 35 is deze houding 

van de ondernemers van de 82 onderzochte bedrijven, zoals deze uit de onderzochte stukken naar voren kwam, 

weergegeven. Op welke wijze accepteerde de ondernemer het als het bevoegde gezag (de overheid) hem 

dwingend verzocht bepaalde maatregelen te treffen? Het ene bedrijf ging daar anders mee om dan het andere. Bij 

het onderzoek werden ook vier overheidsbedrijven geselecteerd. Zo zijn van de gemeente de gasfabriek en de 

stortplaats bij het onderzoek betrokken, terwijl ook een opslagdepot van Rijkswaterstaat en het Loodswezen, 

beide Rijksbedrijven, werden geselecteerd. De vier overheidsbedrijven werden op dezelfde manier beoordeeld 

als de andere bedrijven op hun gedrag ten opzichte van het bevoegde gezag (een hogere overheidslaag, zoals het 

Rijk, de provincie of het waterschap).  

 

Aantal 

locaties 

Houding 

bedrijf 

  Conflict met 

overheid  

Reden voor 

conflict 

 

 

 

 
 1 2 3  Zonder vergun-

ning 
Vergunningver- 
lening  

Niet voldaan aan 
randvoorwaarden 

82 38 37 7  44 (37 +7) 1 10 33 

100% 46% 45% 9%  54% 1% 13% 40% 

 

Legenda  

 

 

 

Tabel 35 Relatie bedrijf versus overheid met betrekking tot vergunningsaspecten  
  (Bron bijlage 5 verzamellijst 5) 

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat 91% (1=46%+2=45%) van de ondernemers zich in de onderzoeksperiode 

loyaal tegenover de overheid opstelde. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 45% de overheid schoorvoetend 

in haar beleid volgde. Van de 82 bedrijven werkten 7 (9%) bedrijven beperkt en in een aantal gevallen helemaal 

niet mee. De laatste categorie bedrijven was slechts met druk van overheidszijde bereid zich aan de wensen van 

de overheid te schikken. Van de 82 bedrijven hadden 44 (54 %) op een of ander moment een conflict met de 

overheid. Dit waren grotendeels bedrijven (33 (40%)) die niet in overeenstemming met de in de vergunning 

gestelde randvoorwaarden werkten. Daarnaast werkte 1 % een bepaalde periode zonder vergunning en had 13 % 

problemen met het verkrijgen van de hinderwetvergunning. 

 

Ad 5.  Het effect van het indienen van bezwaren; 
In tabel 36 is het effect van het indienen van de bezwaren weergegeven. Van de 82 onderzoeksgevallen werden 

40 bedrijven met bezwaren geconfronteerd. In tabel 29 is aangegeven welke maatregelen door de 40 

ondernemers werden getroffen op grond van de bezwaren en daaruit door de overheid voortvloeiende 

handelingen. Uit de tabel kan worden afgelezen dat 15% van de bedrijven die met bezwaren werden 

geconfronteerd, koos voor het aanscherpen van de randvoorwaarden van de vergunning. Verder stopte 10% 

onder invloed van de bezwaren. Van de bedrijven die stopten kan worden opgemerkt dat het besluit daartoe vaak 

een proces van meerdere jaren was. Uit de beschrijvingen van de gevallen kan worden afgeleid dat de 8 

bedrijven die stopten dit deden na het opvoeren van de overheidsbemoeienis in combinatie met bezwaren van 

bewoners.  

 

Legenda: 

Houding bedrijf: 1= loyaal meewerkend; 2 = schoorvoetend meewerken; 3 = beperkt meewerken; 
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Locaties met 

bezwaren  

Overleg Scherpere rand-

voorwaarden 

Nieuwe 

vergunning 

Aanpassing 

bedrijf 

Verhuizing 

bedrijf 

Bedrijf 

stopt 

Vergunning 

geweigerd 

40(48%) 5 12 2 3 6 8 4 

82=100% 6% 15% 2% 4% 7% 10% 5% 

 
Tabel 36 Het  effect van het indienen van bezwaren (bron bijlage 5, verzamellijst 4) 

 

Bij 5% van de bedrijven werd de vergunning geweigerd. Dit gebeurde al bij de vergunningsaanvraag. Zes 

bedrijven (7%) besloten om hun bedrijf te verplaatsen. Dit gebeurde vooral in periode A vanuit de dichtbevolkte 

stedelijke bebouwing. De verzamelde informatie laat zien dat de gemeente hierbij een rol speelde. In 8% van de 

gevallen werd het bezwaar met overleg afgedaan.  

 

 

8.3 Vergelijking van de uitkomsten van het onderzoek gedurende de perioden  
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek over de perioden vergeleken. Gehoopt wordt dat 

hierdoor verschillen per onderzoeksperiode naar voren komen. Achtereenvolgens worden de uitkomsten 

gepresenteerd aan de hand van de volgende aspecten: 

1. In de drie onderzoeksperioden tegen de oprichtingsvergunningen ingediende bezwaren; 

2. In de drie onderzoeksperioden tegen de uitbreidingsvergunningen ingediende bezwaren; 

3. In de drie onderzoeksperioden tegen bedrijven ingediende bezwaren in de tolerantiefase; 

4. De status van de bezwaarmakers in de drie onderzoeksperioden;  

5. De reden van bezwaar maken in de drie onderzoeksperioden; 

Het effect van het indienen van bezwaren in de drie onderzoeksperioden; 

De houding van het bedrijf ten opzichte van de overheid in de drie onderzoeksperioden.  

 

Ad 1 In de drie onderzoeksperioden tegen de oprichtingsvergunningen ingediende bezwaren; 
In tabel 37 worden de ingediende bezwaren tegen het verlenen van oprichtingsvergunningen over de 

verschillende perioden vergeleken.  

 

Periode  Aantal oprich-

richtingsver-.  

vergunningen 

Gevallen 

met   

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec- 

tief 

Ver-

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 28 10 = 36% 39 17 22 6 4 1 

B (1920-1970) 29 9  = 31% 65 18 47 7 2 0 

C (1970-2000) 25 8  = 32% 19 6 13 7 1 1 

 

Tabel 37  Vergelijking tegen oprichtingsvergunning ingediende bezwaren in de drie onderzoeks-
perioden (bron bijlage 5, verzamellijst 1)  

 

Het aantal gevallen met bezwaren was per periode ongeveer hetzelfde, maar in periode B werden in verhouding 

veel bezwaren ingediend. Die betreffen vooral onderzoeksgeval 28a, de Scheepswerf Welgelegen, waar niet 

minder dan 28 personen bezwaar tegen indienden. Zij vreesden geluidsoverlast van de scheepswerf te krijgen die 

op dat moment definitief overging van houten naar overwegend metalen schepen.  

 

Ad 2. In de drie onderzoeksperioden tegen de uitbreidingsvergunningen ingediende bezwaren;  
In tabel 38 worden de ingediende bezwaren tegen de uitbreidingsvergunningen over de drie perioden vergeleken.  

 

Periode  Aantal uitbr.  

vergunningen 

Gevallen  

met  

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec-

tief 

Ver-

leend 

Gewei-

gerd 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 36 3 =   8% 11 11 0 0 3 0 

B (1920-1970) 69 9 = 13% 81 3 78 7 2 1 

C (1970-2000) 38 4 = 13% 10 3 7 4 0 0 

 

Tabel 38  Vergelijking uitkomsten van de perioden van de uitbreidingsvergunningen  
(bron bijlage 5, verzamellijst 2)  
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Ook hierbij werden in periode B relatief veel bezwaren ingediend. Dit kwam in het bijzonder door het grote 

aantal bezwaarmakers bij onderzoeksgeval 40, het loodswezen. Hiertegen werd door 40 personen bezwaar 

aangetekend. Het explosiegevaar van een tank vloeibaar propaan hield deze mensen zowel in 1965 als in 1978 

bezig. Hier was duidelijk sprake van een geval van collectief bezwaar indienen. Van de overige ingediende 

bezwaren kan geen duidelijk beeld van het verschil tussen collectief of individueel bezwaar indienen worden 

afgeleid.  

 

Ad 3. Vergelijking van de tegen bedrijven in de tolerantiefase ingediende bezwaren in de drie perioden; 

In tabel 39 worden de per periode ingediende bezwaren in de tolerantiefase vergeleken. 

 

Periode  Totaal 

aantal 

gevallen 

Gevallen 

met  

bezwaren 

Totaal 

aantal 

bezwaren 

Indivi- 

dueel 

Collec

-tief 

Gewei

-gerd 

Ver- 

leend 

Voorgelegd 

aan R. v. 

State 

A (1870-1920) 28 7  =  28% 58 8 50 0 0 0 

B (1920-1970) 29 7  =  24% 47 17 30 0 0 0 

C (1970-2000) 25 5  =  20% 21 8 13 0 0 1 

 

Tabel 39  Vergelijking uitkomsten van de perioden van de tolerantiefase (bron bijlage 5, 

verzamellijst 3)  

 

Opvallend in de tabel is de afname van het aantal bezwaren. Het collectieve karakter van de bezwaren nam in de 

tolerantiefase ook af, van 50% via 30% naar 13%.  

 

Ad 4. De status van de bezwaarmakers in de drie onderzoeksperioden;  
In tabel 40 staat de status van bezwaarmakers in de drie perioden vermeld. Hierbij zijn drie fasen naast elkaar 

weergegeven. Het betreft percentages.  

 Aanvr. opr. vergunning 

 

Aanvr. uitbr. vergunning  Tolerantiefase 

Status % A % B % C % A % B % C % A % B % C 

1=elite 2 0 0 9 0 0 0 0 0 

2=hoge burgerij. 8 3 26 0 1 0 0 0 0 

3=middengroep 2 8 32 0 17 60 14 38 29 

4=gesch. arb. 26 18 42 9 28 40 24 36 38 

5=ongesch. arb. 36 51 0 36 54 0 43 26 33 

6=armen 25 30 0 45 0 0 19 0 0 

 

Tabel 40 Vergelijking status van de bezwaarmakers in percentages van het aantal bezwaren 
  (bron bijlage 5, verzamellijsten 1,2 en 3) 

 

Uit de drie aaneengeschakelde tabellen kan ongeveer dezelfde trend worden afgeleid. Waren het in periode A de 

lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode B, maar vooral in periode C, verschoof dit 

naar de maatschappelijke middengroepen. Opvallend is verder dat in de hogere groepen minder gebruik werd  

gemaakt van bezwaren. In de tolerantiefase maakten zowel de elite als de hoge burgerij helemaal geen gebruik 

van de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.  

 

Ad 5. De reden van bezwaar maken in de drie onderzoeksperioden; 
In tabel 41 zijn de redenen om bezwaar aan te tekenen per periode en per fase in procenten weergegeven.  

 

De tabel levert de volgende informatie:  

• Hoewel stankhinder in de tijd afnam, viel deze niet helemaal weg. Een aanwijzing daarvoor is het 

percentage van 24% in de tolerantiefase in periode C. Deze relatief hoge waarde is het gevolg van de 

opkomst van de visserijbedrijvigheid. Van deze bedrijfstak is bekend (zie ook hoofdstuk 7) dat deze 

geurproblemen kan veroorzaken.  

• Problemen met ongedierte, zoals die in periode A, waren geen reden om daar in de latere perioden bezwaar 

tegen in te dienen.  

• Oppervlaktewaterlozingen bleken opmerkelijk genoeg niet tot bezwaren te leiden. Behalve dan in periode A 

toen exportslagerijen met hun slachtafval regelmatig de riolering verstopten, met als gevolg dat veel 

afvalbloed duidelijk zichtbaar door de straat stroomde in de richting van de haven.  
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 Aanvr. opr. vergunning Aanvr. uitbr. vergunning  Tolerantiefase 

Reden  % A % B % C % A % B % C % A % B % C 

Stank 32 19 16 41 19 8 6 43 24 

Smerig oppervlaktewater 9 0 0 0 0 0 24 11 0 

Stof 0 0 19 0 0 67 0 0 40 

Geluid 6 34 19 0 6 0 3 0 0 

Uitstoot chemische stoffen 13 9 14 11 16 0 8 25 28 

Brand / explosiegevaar 11 0 11 26 33 16 8 5 8 

Aantrekken ongedierte 19 18 11 15 8 0 27 0 0 

Waardevermindering woning 16 14 0 4 17 0 0 5 0 

Inkomstenderving  2 6 11 4 1 8 0 0 0 

Bezwaren in overtuigen 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

Overig 0 0 0 0 0 0 0 11 0 

 

Tabel 41 Vergelijking van de redenen van de bezwaarmakers (bijlage 5, verzamellijst 1,2 en 3) 

 

• Stofhinder werd in perioden B en C in toenemende mate als een probleem ervaren.  

• Geluid werd bij de oprichtingsvergunning, vooral in de perioden B en C, als een probleem beschouwd. Als 

het bedrijf er eenmaal stond dan werd er amper nog bezwaren ingediend.  

• Hinder van chemische stoffen, onder andere uitstoot van rook en roet, maar ook kalkhoudend stof 

(Schelpkalkfabriek), bleef in de onderzoeksperiode een bron van zorg.  

• Brand- of explosiegevaar kwam in het bijzonder bij de uitbreidingsvergunningen naar voren. De verhoogde 

waarde in periode B kwam door de grote weerstand als gevolg van het plaatsen van een tank voor vloeibaar 

propaan op het bedrijfsterrein van het loodswezen aan de Zuiderhaven.  

 

 

Ad 6. Het effect van het indienen van bezwaren gedurende de drie onderzoeksperioden; 
In tabel 42 zijn de bezwaren in de drie onderzoeksperioden en de corresponderende gevolgen vergeleken.  

 

Perio- 

Den 

Geval- 

len met 

bezwa- 

ren 

Bzw.  

aan- 

vr. 

Bzw. 

uitbr. 

Bzw.  

tol.  

Fase 

Bzw. 

totaal 

       

      Over- 

leg 

Scher- 

pere 

rand- 

voorw. 

Nwe 

verg. 

Aan-

passing 

bedr. 

 

Verhui

-zing. 

Bedrijf 

Bedr.  

stopt 

Verg. 

gewei-

gerd 

A 13/100% 39 11 62 112 0 5 0 2 4 1 1 

B 16/100% 65 81 47 193 2 3 2 0 2 5 2 

C 11/100% 19 10 21 49 3 4 0 1 0 2 1 

  123 102 126 351        

 40     5 12 2 3 6 8 4 

 40=100%     13 30 3 5 15 20 10 

 82=100%     6 15 2 4 7 10 5 

 

Tabel 42 Het effect van de ingediende bezwaren per periode (bijlage 4, verzamellijst4)  

 

Volgens de tabel werden de meeste bezwaren in periode B ingediend, 193 in totaal. In periode C bleef dit aantal 

beperkt tot 49 bezwaren. Waarschijnlijk was de grote bewoningsdichtheid in perioden A en B de oorzaak dat er 

meer bezwaren werden ingediend. In periode A werden meer bedrijven verplicht te verhuizen dan in de andere, 4 

in A ten opzichte van 2 in B en geen in C. In periode A werden ook minder bedrijven gedwongen te stoppen, 1 

tegen 5 in B en 2 in C, terwijl ook van de minste bedrijven een oprichtingsvergunning werd geweigerd.  

Uit deze tabel blijkt dat in de periodes B en C meer zaken in overleg werden opgelost. In periode B betrof dit 2 

(5%) en in periode C 3 (8%), van de 40 gevallen, tegen in periode A 0 gevallen. 

 

Ad 7. De houding van de bedrijven ten opzichte van de overheid in de drie periodes 

In tabel 43 is aangegeven hoe bedrijven die werden geconfronteerd met bezwaren, op de overheid reageerde als 

ze haar taak uitoefende als bevoegd gezag. Ook is nagegaan waardoor de bedrijven een conflict met de overheid 

hadden. De uit de beschrijvingen van de onderzoeksgevallen afgeleide waarden zijn hierbij in procenten van het 

totale aantal locaties per periode weergegeven.  
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Peri- 

ode 

Aantal 

locaties 

Houding 

bedrijf 

      1 

 

 

      2 

 

 

    3 

Conflict met 

overheid 

In % 

Reden 

zonder 

vergunning 

Tijdens ver-

gunningaan- 

vraag 

Niet voldaan 

aan randvoor- 

waarden 

A 28/100% 17=61% 8=32% 3=7% 39(32 +7) 0 4=14% 7=25% 

B 29/100% 14=53% 13=38% 2=8% 46(38+8) 1=3% 2=7% 10=34% 

C 25/100% 7=46% 16=50% 2=4% 54(50+4) 2=8% 4=8% 12=48% 

 

Legenda  

 

 

 

Tabel 43 Houding van bedrijven ten opzichte van de overheid per periode (bron bijlage 5 

verzamellijst 5) 

 

De tabel laat zien dat in periode A de houding van het bedrijf ten opzichte van de overheid meegaander was dan 

in de andere perioden. Uit de tabel blijkt dat 61% van de bedrijven loyaal meewerkten. Het percentage bedrijven 

dat een conflict met de overheid had was in die periode lager, 39% ten opzichte van 46% in periode B en 54% in 

periode C. Het percentage bedrijven dat de overheid schoorvoetend in haar beleid volgde was in periode A het 

laagst, 32% ten opzichte van 38% en 50% in de volgende periodes. De belangrijkste reden van bedrijven om een 

conflict met de overheid te hebben was dat niet werd gewerkt volgens de voorschriften van de vergunning. In 

periode A was dat 25% van de bedrijven, in periode B 34% en in periode C was dit zelfs 48%. 

 

 

8.4 Samenhang van de door de burgers ‘ ervaren’ leefomgevinghinder  
In § 8.2 en § 8.3 werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Het betrof leefomgevinghinder zoals 

deze door omwonenden werd ‘ervaren’. In deze paragraaf wordt de door bovenstaande tabellen fragmentarisch 

weergegeven uitkomsten in samenhang gepresenteerd.  

 

We kozen ervoor om leefomgevinghinder in te schatten aan de hand van de reactie van burgers op de door de 

bedrijvigheid veroorzaakte hinder. De vestiging van bedrijvigheid is vanaf het begin van de 19
e
 eeuw aan een 

vergunningensysteem gebonden. Dit systeem biedt burgers de gelegenheid bezwaar in te dienen tegen bedrijven 

als deze zich op een locatie willen vestigen of willen uitbreiden als deze in bedrijf zijn. Van de 82 in dit 

onderzoek geselecteerde bedrijven werd nagegaan hoe burgers op de vergunningverlening aan deze bedrijven 

reageerden. Als we naar de drie mogelijkheden om bezwaar in te dienen kijken, blijkt dat in de periode 1870-

2000 de Harlinger burgers 350 keer bezwaar aantekenden tegen de geselecteerde bedrijven. Ongeveer 70% van 

de bezwaarmakers deed dit vanuit een collectieve achtergrond. Als de buurt, de buurman of buurvrouw bezwaar 

maakte, dan deed men ook mee. Geconstateerd werd dat dit percentage wel afnam in de loop van de 

onderzoeksperiode. Van de 82 onderzoeksgevallen werd nagegaan wat de reden om bezwaar in te dienen was. In 

het eerste gedeelte van de onderzoeksperiode bleek stankhinder de belangrijkste reden te zijn. Dit is niet 

verwonderlijk, want de bedrijvigheid was toen nog vooral gevestigd in de dichtbevolkte stadskern. In de 

onderzoeksperiode nam de reden af om bezwaar in te dienen voor stankhinder, maar verdween niet. Dit laatste 

was het gevolg van de opkomst van de visserijbedrijvigheid in het laatste deel van de onderzoeksperiode die ook 

haar geurproblemen met zich meebracht. Vreemd genoeg hadden oppervlaktewaterlozingen geen extra bezwaren 

tot gevolg. Toch veroorzaakten exportslagerijen rond 1920 met hun lozingen met bloedrijk afvalwater menig 

keer problemen in grachten en havens. Vermoedelijk kwam er geen problemen omdat Harlingen het voordeel 

had dat de stadsgrachten konden worden doorgespoeld bij eb. Daarnaast was oppervlaktewaterverontreiniging tot 

ver in de 20
e
 eeuw maatschappelijk getolereerd. De lozingsvergunningen die de meeste bedrijven kregen, tot de 

komst van de RWZI’s na de Tweede Wereldoorlog, tonen dit aan.  

Stofhinder werd vanaf 1950 steeds meer als een probleem ervaren. De veroorzakers van stofproblemen waren de 

betonfabriek Haitsma en de Schelpkalkfabriek Harlingen. Betonfabriek Haitsma gaf aanleiding tot bezwaren 

over stof omdat de overslag van haar grondstoffen, als zand, cement, etc, nog niet goed was georganiseerd. Bij 

de Schelpkalkfabriek waren procesproblemen de oorzaak van de massale bezwaren.  

Geluidhinder werd in Harlingen minder ervaren als een probleem. Alleen bij de vergunningsaanvraag van 

Scheepswerf Welgelegen aan de Zuiderhaven in 1910 was geluidhinder als reden gebruikt om bezwaar in te 

dienen. Dit is wel opvallend want tientallen jaren accepteerden burgers wel dat klinkhamers van dezelfde werf 

dagelijks veel geluid produceerden.  

In het eerste deel van de onderzoeksperiode waren het vooral lagere maatschappelijke groepen die bezwaren 

indienden. De leefomgeving was in de dichte stadskern blijkbaar zo aangetast dat deze mensen niets anders restte 

dan bezwaar in te dienen. De beter gesitueerden dienden echter geen bezwaren in. Vermoedelijk konden ze zich 

Legenda: 
Houding bedrijf: 1= loyaal meewerkend; 2= schoorvoetend meewerken en 3 = beperkt meewerken; 

Conflict met overheid: in procenten van het totale aantal locaties van de periode  
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door hun woningkeuze aan de hinder onttrekken of behoorden ze tot de ‘broodheren’ die er geen belang bij 

hadden bezwaren in te dienen. In de loop van de 20
e
 eeuw verschoof de groep die bezwaren indienden meer naar 

het maatschappelijke midden. Opvallend is dat de hogere sociale groeperingen in de tolerantiefase zelfs helemaal 

geen bezwaar aantekenden. Uit de tabellen kan niet worden afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, 

de reden was voor het indienen van bezwaren. Er was meer sprake van directe hinder.  

Als aan een bedrijf een vergunning werd verleend verkreeg de ondernemer het recht van de overheid om zich op 

een bepaalde locatie te vestigen en het bedrijf draaiende te houden. Hierbij was sprake van een 

gezagsverhouding omdat het bedrijf moest voldoen aan de voorwaarden die de overheid aan de vergunning 

verbond.  

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat 92% van de ondernemers zich loyaal opstelde tegenover de overheid. 

Vooral in het eerste deel van de onderzoeksperiode was het bedrijf bereid zich naar de wensen van de overheid te 

schikken. Slechts 7% van de ondernemers werkte beperkt of soms helemaal niet mee. Zij waren slechts onder 

grote druk van overheidszijde, zoals met dwangsommen, bereid te werken volgens de vergunning. Uit de 

uitkomsten van het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste reden van de bedrijven om een conflict met 

de overheid te hebben was, dat niet werd gewerkt volgens de voorwaarden van de vergunning. 

Hadden bezwaren effect? Als een bedrijf wordt geconfronteerd met bezwaren betekent dit vaak dat deze het 

bedrijfsproces moet aanpassen of soms het proces moet stoppen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 

van de 82 geselecteerde bedrijven 40 te maken kregen met bezwaren. Het effect van het indienen van bezwaren 

was dat 30% van deze bedrijven de voorwaarden van de vergunning beter naleefden en dat 20% de 

werkzaamheden beëindigde. Aan 10% werd de vergunning geweigerd, terwijl 16% besloot hun bedrijf te 

verplaatsen. Meerdere bedrijven werden gedurende de onderzoeksperiode door de overheid verzocht zich buiten 

de dichtbevolkte stad te vestigen. Dit overkwam de visrokerijen rond 1900 en bedrijven als Frisia Suikerwerken 

en Scheepswerf Welgelegen in de jaren zeventig en tachtig in de 20
e
 eeuw. 

 

8.5 Een schatting aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt om na te gaan of op basis van de uitkomsten 

de leefomgevinghinder van de gehele bedrijvigheid kan worden geschat? 

 

Kan op basis van de uitkomsten de leefomgevinghinder van de volledige bedrijvigheid worden geschat? 

In § 6.4 werd geschat dat de geselecteerde bedrijven circa 18 % omvatten van de volledige bedrijvigheid in 

Harlingen in de periode 1870-2000. De selectie betreft die bedrijven waarvan de meeste leefomgevinghinder kan 

worden verwacht. De door deze bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder zal daarom een veelvoud van die 18 

% zijn geweest.  
 

 

Figuur 41  Advertentie firma Meinesz in 1954 (Wijga, 1954) 

 



 145

Ruwe schattingen met het toetsingsinstrument 1 uit § 6.4 van milieuzonering laten zien dat qua geurhinder door 

de geselecteerde bedrijvigheid ongeveer 6 keer zoveel, qua stofhinder 1.8 keer en qua geluidhinder 4.6 keer 

leefomgevinghinder is veroorzaakt dan bij normale bedrijfsactiviteiten (zie katern 43). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berekeningen voor de totale locale bedrijvigheid laten zien dat de geselecteerde bedrijvigheid 

waarschijnlijk 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidhinder dan de rest zal hebben 

veroorzaakt.  

 

 

Nr. 

 

Reden bezwaar 

% 

Van de ingediende 

bezwaren 

Meest voorkomende 

leefomgevinghinder (Koeter-

Kemmerling & Pulles) 

 1. Stank 24 X 

 2. Brand / explosie 17  

 3. Aantrekken van ongedierte 16 X 

 4. Roetuitstoot 14 X 

 5. Geluid 14 X 

 6. Bezwaar uit overtuiging  10 X 

 7. Waardevermindering 9  

 8. Overige(o.a. verstoring zondagsrust) 5  

 9. Oppervlaktewater 4 X 

10. Inkomstenderving 3  

11. Stof 2 X 

 

Tabel 44  Redenen bezwaar in percentage van de geselecteerde bedrijvigheid van Harlingen van de 

periode 1870-2000 ingediende bezwaren  
 

In tabel 44 is de door de geselecteerde bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder in procenten 

weergegeven. Deze tabel laat onder andere zien dat de ingediende bezwaren voor 24% met stankhinder te maken 

hadden. De in de tabel aangegeven uitkomsten zijn ook vergeleken met de op grond van Koeter-Kemmerling & 

Pulles (1989) meest voorkomende stedelijke leefomgevinghinder. De uitkomsten blijken in 7 van de 11 gevallen 

daarmee overeen te komen. De lijst van Koeter-Kemmerling verschilde met tabel 44 op onderdelen als waarde-

vermindering, inkomstenderving, brand, explosierisico en verstoring van de zondagsrust.  

 

 

8.6 Samengevat 
In dit hoofdstuk is toegelicht welke informatie van de onderzoeksgevallen is verzameld en op welke wijze dit 

gebeurde. Verder is het hoofdstuk gebruikt voor presentatie en bespreking van de met behulp van lijsten 

verzamelde informatie. Het ging hierbij om de leefomgevinghinder zoals die door omwonenden werd ‘ervaren’. 

Bij de drie mogelijkheden om bezwaren in te dienen, bij de oprichting, de uitbreiding en het ‘in bedrijf hebben’, 

werden tegen 82 onderzochte locaties 350 bezwaren ingediend. De belangrijkste reden om bezwaar aan te 

tekenen blijkt in de periode A vooral stankhinder en de daarmee vaak gepaard gaande overlast van ongedierte te 

zijn. In de periode C worden in toenemende bezwaren ingediend tegen stofhinder. Daarnaast komt uit de 

uitkomsten naar voren dat geluidhinder en oppervlaktewaterverontreiniging in de eerste periode minder tot 

bezwaren hebben geleid. Waren het in de periode A de lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in 

de periode B maar ook in periode C verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen. Opvallend is verder 

dat in de hogere groepen minder gebruik werd gemaakt van bezwaren. Uit de uitkomsten kan niet worden 

afgeleid dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, de reden was voor het indienen van bezwaren. In bijna alle 

gevallen was sprake van directe hinder.  

Schatting van de door selectie veroorzaakte leefomgevinghinder op basis van milieuzonering (Peters. 1999) 

Aangenomen wordt dat de ‘normale bedrijvigheid’ tot een afstand van circa 50 m geur-, stof- of geluidhinder veroor-

zaakt. Dit betekent dat er vanaf 50 m van de hinderbron nieuwbouw mag worden gepleegd. Omdat voor de selectie qua 

geurhinder de milieuwaarde gemiddeld 300 m bedraagt, betekent dit dat deze 10 x 300 = 3000 gedeeld door de nor-

maal voorkomende situatie10 x 50= 500 dus 6 keer meer geurhinder zal veroorzaken. Voor stofhinder, waarbij de 

gemiddelde stofbelasting van de selectie werd geschat op 90 m, terwijl als normaal 50 m werd aangehouden, komt dit 

neer op 1.8 keer zoveel, terwijl voor geluidhinder bij 230 m als normaal 50 m de uitkomst 4.6 is. Berekend voor de 

gehele bedrijvigheid betekent dit dat door de selectie voor 50% meer geur zou zijn veroorzaakt. Voor stofhinder zou 

deze 8% bedragen, terwijl qua geluidhinder een vermeerdering van 18% wordt verwacht. [Katern 43] 
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Van de 82 geselecteerde bedrijven werden 40 geconfronteerd met bezwaren. De meest bezwaren waren erop 

gericht dat deze bedrijven de randvoorwaarden beter naleefden van hun vergunning. Op grond van de 

verzamelde gegevens blijkt dat 92% van de ondernemers zich gedurende de onderzoeksperiode loyaal aan de 

overheid opstelde. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 40% ervan schoorvoetend de overheid in haar beleid 

volgde. Zeven procent van de ondernemers werkte helemaal niet mee. Zij waren slechts onder grote druk van 

overheidszijde, zoals met dwangsommen, bereid aan de wensen van de overheid te voldoen. In periode A is de 

gezagsgetrouwheid van de bedrijven het hoogst. Aan de hand van de uitkomsten is gekeken naar de vraag hoe de 

leefomgevinghinder van de geselecteerde bedrijven zich verhield tot die van de overige locale bedrijvigheid in 

het onderzoeksgebied. Een berekening leerde dat de geselecteerde bedrijven voor 25% extra bijdroegen aan de 

door de locale bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




