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Hoofdstuk 9    Vergelijking van de ervaren leefomgevinghinder aan de veronderstelde leefomgevinghinder
In dit hoofdstuk wordt voor de geselecteerde bedrijvigheid, de door de omwonenden ‘ervaren leefomgevinghin-

der’, vergeleken met de ‘veronderstelde leefomgevinghinder’. Geprobeerd wordt aan te tonen dat er een verband

bestaat tussen de beide vormen van leefomgevinghinder en dat de bedrijvigheid als veroorzaker van leefomge-

vinghinder kan worden aangewezen. Dit hoofdstuk wordt ook gebruikt voor bespreking van de per periode

verzamelde gegevens, waarbij wordt geprobeerd opvallende verschijnselen te verklaren.
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Figuur 42 Plaats van het hoofdstuk 9 in het schema van het onderzoek

9.1 Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de ervaren leefomgevinghinder
In de voorgaande hoofdstukken 6 en 7 en in de bijlage 2 is de ontwikkeling van de locale bedrijvigheid

beschreven, terwijl voor de geselecteerde bedrijven is gekeken of deze veroorzakers waren van

leefomgevinghinder. In hoofdstuk 8 is nagegaan welke leefomgevinghinder bezwaren ten gevolge had. In deze

paragraaf wordt bekeken of de veronderstelde leefomgevinghinder overeenkwam met de ervaren

leefomgevinghinder. Gehoopt wordt dat er een verband kan worden aangetoond tussen beide vormen van

leefomgevinghinder. Als inderdaad een verband kan worden gevonden dan betekent dit niet alleen dat de door

burgers ingediende bezwaren terecht waren, maar ook dat is aangetoond dat er leefomgevinghinder ‘moet’ zijn

veroorzaakt. Dit laatste zou een belangrijke conclusie zijn omdat hierdoor de kans bestaat dat er verklaringen te

vinden zijn waarom in sommige gevallen ‘wel’ en in andere gevallen ‘geen’ bezwaren werden ingediend.

Aandachtspunten omtrent de vergelijking tussen de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder
Van de 82 onderzochte bedrijven werd in hoofdstuk 7 vastgesteld, welke ‘veronderstelde leefomgevinghinder’

deze veroorzaakten. Hierin werd de leefomgevinghinder van het onderzoeksgebied per geselecteerde bedrijfstak

besproken en werd een schatting gemaakt van de leefomgevinghinder. In hoofdstuk 8 werd beschreven hoe

omwonenden de door 82 bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder ervoeren. De voorliggende vragen zijn, hoe

vergelijken we beide vormen van hinder onderling en hoe voeren we deze vergelijking uit?

Het is duidelijk dat de vergelijking (zie figuur 43) plaatsvindt tussen: de veronderstelde leefomgevinghinder en

de ervaren leefomgevinghinder. In overeenstemming met de in § 8.1 beschreven verzamellijst 6, werden

gegevens verzameld van de beide vormen van hinder. Per bedrijfstak werd daar de ‘veronderstelde leefom-

gevinghinder’ met de ‘ervaren leefomgevinghinder’ vergeleken.
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Figuur 43 Vergelijking van de veronderstelde leefomgevinghinder met de door bewoners ervaren

leefomgevinghinder

In tabel 45 staan de uitkomsten van de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder afkomstig van bijlage 5,

verzamellijst 6, per bedrijfstak weergegeven. Bij de indeling van de bedrijfstakken is gebruik gemaakt van de

reeds in hoofdstukken 6 en 7 toegepaste categorie-indeling.

Tabel 45 Weergave van de veronderstelde ten opzichte van de ervaren leefomgevinghinder
(bron: bijlage 5, verzamellijst 6)

De in tabel 45 vermelde gegevens van de beide vormen van leefomgevinghinder zijn uit verschillende bronnen

afkomstig. Zo zijn de waarden van de veronderstelde leefomgevinghinder verkregen op basis van de in § 6.2

beschreven methodieken, terwijl de waarden van de ervaren leefomgevinghinder het aantal bedrijven betreft

waartegen bezwaar werd ingediend per hinderparameter. Om een vergelijking mogelijk te maken moeten de

gegevens zodanig worden bewerkt dat dit ook mogelijk is. Er is besloten om de mogelijke toepasbaarheid van

beide groepen gegevens te bepalen aan de hand van een rekenkundige benadering.

UURekenkundige t-test

Een manier om twee sets van gegevens met elkaar te vergelijken is een zogenaamde t-test. Zie voor toelichting

over de t-test katern 44. In dit verband hanteren we voor de t-test de nulhypothese (Ho) dat de spreiding van de

gemiddelden van twee groepen gegevens overeenkomen.

Veronderstelde

leefomgevinghinder
(op basis van literatuur)

Ervaren leefomgevinghinder
(perceptie van de maatschappij

geschat met behulp van bezwaren)

Veronderstelde hinder van 6 hinderparameters Ervaren leefomgevinghinder van 6 hinderparameters 

Cat. I, Vleesverwerkende bedrijven Aantal bedrijven geur stof geluid water verkeer bodem Totaal geur stof geluid water verkeer bodem Totaal

1 Exportslagerijen 4 3 0 4 3 2 3 15 3 0 0 3 1 1 8

2 Huidenvellenbloterijen 9 4 2 3 3 2 4 18 4 0 0 0 1 1 6

3 Darmenwasserij/zouterij 4 3 3 3 3 2 4 18 2 0 0 0 0 1 3

4 Vetsmelterijen 6 5 0 3 2 2 5 17 1 0 0 1 0 1 3

5 Leerindustrie 1 5 0 3 3 2 3 16 1 0 0 1 0 1 3

Subtotaal 24 20 5 16 14 10 19 84 11 0 0 5 2 5 23

Cat. II, Visverwerkende bedrijven

6 Visrokerij 4 5 0 3 2 2 1 13 2 0 0 0 0 0 2

7 Visverwerkende inrichting 8 4 0 3 3 2 1 13 5 0 0 3 0 0 8

8 Visconservenfabriek 1 4 0 3 2 2 2 13 1 0 0 1 0 0 2

9 Vismeelfabriek 2 5 0 3 2 2 3 15 2 0 0 0 0 0 2

Subtotaal 15 18 0 12 9 8 7 54 10 0 0 4 0 0 14

Cat. III, Steenbewerkende bedrijven

10 Pannen- en estrikkenfabriek 3 3 4 4 2 2 4 19 0 0 0 0 0 0 0

11 Plateel- en tegelfabriek 3 2 3 3 2 2 5 17 0 0 0 0 0 1 1

12 Aardewerkfabriek 3 2 3 3 2 2 5 17 0 0 0 0 0 0 0

13 Betonwarenfabriek 4 2 4 4 2 3 4 19 1 2 1 2 0 1 7

Subtotaal 13 9 14 14 8 9 18 72 1 2 1 2 0 2 8

Cat. IV, Scheepsbewerkende bedrijven

14 Scheeps- en jachtbouw 14 3 2 4 3 1 7 20 8 0 7 6 0 9 30

15 Scheepsmachine-inrichting 3 3 2 4 3 1 7 20 3 0 0 0 0 3 6

16 Touwslagerij 1 3 3 3 2 1 6 18 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 18 9 7 11 8 3 20 58 11 0 7 6 0 12 36

Cat. V, Overige bedrijven 

17 Wasserijen 3 3 4 3 3 2 7 22 2 0 0 3 0 1 6

18 Gasfabriek 1 5 3 5 3 2 8 26 0 0 0 1 0 1 2

19 Teerfabriek 1 6 3 5 3 2 7 26 1 1 0 1 0 1 4

20 Rubberfabriek 2 3 2 3 2 2 3 15 1 0 1 1 0 2 5

21 Kunststofverwerkend bedrijf 1 5 0 3 3 2 5 18 1 0 0 0 0 1 2

22 Suikerwerkenbedrijf 2 5 4 5 3 2 5 24 1 0 0 0 0 2 3

23 Houtconserverend bedrijf 2 4 3 3 3 2 5 20 1 0 0 0 0 2 3

24 Zoutziederij 1 3 3 4 2 2 3 17 0 0 1 1 0 0 2

25 Vuilstortplaats 1 4 4 4 3 3 4 22 1 0 0 0 0 1 2

Subtotaal 14 38 26 35 25 19 47 190 8 1 2 7 0 11 29
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Als we naar de beide groepen gegevens van tabel 45 kijken dan zal er in theorie een relatie moeten zijn tussen

beide vormen van waarnemingen. Als de kans op leefomgevinghinder groter wordt, dan zal immers ook de kans

op het indienen van bezwaren moeten toenemen. Om na te gaan hoe de beide gegevensgroepen zich tot elkaar

verhouden, zijn de per bedrijfstak opgetelde getallen per hinderparameter van tabel 45 weergegeven in tabel 46.

Tabel 46 Vergelijking van veronderstelde met ervaren leefomgevinghinder op bedrijfstakniveau
(zie voor legenda tabel 45)

Om na te gaan in hoeverre er een relatie tussen beide vormen van leefomgevinghinder is, zijn de totalen ervan in

tabel 46 grafisch met elkaar vergeleken (zie figuur 44).

Figuur 44 Relatie van de totalen van de veronderstelde hinder met de ervaren hinder per

hinderparameter volgens tabel 46

De t-test wordt ook gebruikt wanneer observaties zijn verkregen uit twee groepen afkomstig van verschillende

parameters. De t-test veronderstelt dat men beschikt over twee onafhankelijke normaal verdeelde steekproeven. Met

deze test kan worden bepaald of de gemiddelden van twee testgroepen wel of niet significant verschillen. Het is een

zogenaamde vergelijkingstest. De groepsgroottes behoeven niet gelijk te zijn maar moeten zich op dezelfde meetschaal

bevinden. Om verschillen tussen de twee sets van gegevens te bepalen, wordt gekeken in hoeverre de gemiddelden van

de gegevenssets qua spreiding (variantie) verschillen. Van deze toets bestaan 2 versies. Als men veronderstelt  dat de

varianties tussen de twee groepen nagenoeg gelijk zijn (Var 1 =  Var 2) dan kiest men voor de versie: Equal-

variances-T-test. Indien de varianties sterk verschillen (Var1 < > Var2) dan kiest men de Unequal Variances-T-test.

Bij de t-test voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de eerste vorm de Equal-variances-T-test. Aan de hand van

de varianties wordt dus gekeken of de vooraf gestelde hypothese, de zogenaamde nulhypothese, wordt aanvaard of

verworpen. De te testen nulhypothese is: de gemiddelden van de twee populaties waaruit de steekproeven getrokken

zijn komen, qua spreiding overeen. Een tegengestelde hypothese is, er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen

de spreiding van de gemiddelden van de twee gegevenssets. Het is hierbij toegestaan dat de gemiddelden in hoogte

verschillen als de spreiding maar vergelijkbaar is. Het aanvaarden of verwerpen gebeurt door de uitkomsten van de

test te toetsen aan de hand van de waardetabel van de t-toets (Baarda en Goede, 1990). [Katern 44]

Legenda figuur 44
In figuur 44 is op de x-as (de horizontale as) van de zes hinderparameters de veronderstelde met de ervaren hinder

van de bedrijven met elkaar vergeleken. De veronderstelde leefomgevinghinder, geschat op basis van huidige criteria

(zie desgewenst § 6.2), is met een blauwe balk en de ervaren hinder, aan de hand van het aantal bedrijven waartegen

bezwaren werd ingediend, met een paarsrode balk weergegeven. Op de y-as (de verticale as) van de figuur zijn van

beide hindervormen de hoogten van de waarden, overeenkomstig tabel 46, weergegeven.

Bedrijfstak Veronderstelde leefomgevinghinder Ervaren leefomgevinghinder 

geur stof geluid water verkeer bodem Totaal geur stof geluid water verkeer bodem Totaal

Cat I 20 5 16 14 10 19 84 11 0 0 5 2 5 23

Cat II 18 0 12 9 8 7 54 10 0 0 4 0 0 14

Cat III 9 14 14 8 9 18 72 1 2 1 2 0 2 8

Cat IV 9 7 11 8 3 20 58 11 0 7 6 0 12 36

Cat V 38 26 35 25 19 47 190 8 1 2 7 0 11 29

Totaal 94 52 88 64 49 111 458 41 3 10 24 2 30 110
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De figuur laat zien dat de waarde van de gegevensets qua hoogte overeenkomsten vertoont per hinderparameter.

De waarden van de hinderparameters corresponderen wel qua hoogte met elkaar, maar het verschil is dat die van

de veronderstelde leefomgevinghinder veel hoger zijn. Door de waarden van de veronderstelde en ervaren leef-

omgevinghinder uit te drukken in percentages van de totalen per hinderparameter per bedrijfstak, wordt het

hoogteverschil tussen beide vormen van hinder genivelleerd. In tabel 47 staan deze percentages weergegeven. In

deze tabel is ook de verhouding tussen de totalen van beide vormen van hinder weergegeven.

Tabel 47 Vergelijking van de percentages van de aantallen van tabel 46 tussen de veronderstelde

en de ervaren leefomgevinghinder van de 5 bedrijfscategorieën

De tabel laat zien dat er duidelijke verschillen zijn aan te wijzen tussen de percentages van de veronderstelde en

de ervaren leefomgevinghinder per bedrijfscategorie. Zo zijn de verhoudingen van de totalen van de categorieën

III en V met 11% en 15% laag, terwijl deze van categorie IV met 62% hoog is.

Met de t-test is nagegaan in hoeverre de spreiding (de variantie) van de gemiddelden van de beide steekproeven

van de twee populaties elkaar benaderen. Om dit na te gaan zijn eerst twee t-testen uitgevoerd met de getallen

van tabel 47: ten eerste een t-test voor de categorieën I tot en met IV en ten tweede één voor de categorieën I tot

en met V. Dit onderscheid is gemaakt omdat categorie V in tegenstelling tot de andere vier bedrijfscategorieën

uit bedrijven van diverse bedrijfstakken bestaat, zodat hierdoor de verschillen hoger kunnen uitvallen. In tabel 48

zijn de uitkomsten van deze t-testen weergegeven.

Tabel 48 Uitkomsten van de t-test van de categorieën I tot en met V, de categorieën I tot en met IV
en van de zes hinderparameters  (bron: de getallen van tabel 47)

PS  De waarde van 3.6 bij verkeer voldoet niet aan voorwaarden van de t-test, omdat de

uitgangswaarde bij de ervaren leefomgevinghinder voor verkeer te laag is.

De tabel laat zien dat de nulhypotheses voor de beide t-testen worden aanvaard, want de H 0 voor beiden is 1.

Hiermee is aangetoond dat er een verwantschap is tussen de gemiddelden van beide hindervormen. Met andere

woorden als de veronderstelde leefomgevinghinder hoog is, is de kans hoog dat er inderdaad leefomgevinghinder

optreedt. Daarnaast blijkt het vermoeden dat er een aantoonbaar verschil zou zijn tussen de beide geteste

bedrijfscategorieën ongegrond. Voor de veronderstelde ten opzichte van de ervaren leefomgevinghinder van de

zes hinderparameters geldt het volgende. In de tabel zijn ook de resultaten van de t-testen van de hinderpara-

meters berekend. De uitkomsten laten zien dat de nulhypotheses voor geur, stof, en bodem zijn aanvaard, maar

dat die voor geluid, water en verkeer zijn verworpen.

Bovenvermelde berekeningen laten zien dat de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder te vergelijken

zijn. Hoewel de berekeningen voor de zes hinderparameters minder eenduidig zijn, drie nulhypotheses worden

verworpen en drie aanvaard, kan uit de berekening op bedrijfstakniveau een duidelijker overeenkomst worden

geconstateerd. Voor dit onderzoek is dit acceptabel, omdat we ons beperken tot een kwalitatieve beoordeling.

Behalve de t-test, die in het bijzonder iets zegt over de gebruikte methodiek, zijn we ook nog op andere manieren

Bedrijfstak geur stof geluid water verkeer bodem Totaal Verhouding 

Cat. I Veronderstelde L. 23 6 19 17 12 23 84

Ervaren L. 48 0 0 22 9 22 23 27%

Cat. II Veronderstelde L. 33 0 22 17 15 13 54

Ervaren L. 71 0 0 29 0 0 14 26%

Cat. III Veronderstelde L. 13 19 19 11 13 25 72

Ervaren L. 13 26 13 26 0 26 8 11%

Cat. IV Veronderstelde L. 16 12 19 14 5 34 58

Ervaren L. 30 0 19 17 0 33 36 62%

Cat. V Veronderstelde L. 20 14 18 13 10 25 190

Ervaren L. 28 3 7 24 0 38 29 15%

Veronderstelde leefomgevinghinder Ervaren leefomgevinghinder t-test

Gemid. St.deviatie Variantie n Gemid. St.deviatie Variantie n Vrijh. Gr. t-waarde Signific. Ho

geur 21 6.90 47.61 5 38 19.89 259.53 5 8 1.615 0.153 1

stof 10.2 6.58 43.30 5 5.8 10.16 103.23 5 8 0.760 >0.20 1

geluid 19.4 1.36 1.85 5 7.8 7.41 54.91 5 8 3.079 0.016 0

water 14.4 2.33 5.43 5 23.6 4.03 16.24 5 8 3.953 0.011 0

verkeer 11 3.41 11.63 5 1.8 3.6 12.96 5 8 3.711 0.011 0

bodem 24 6.69 44.76 5 23.8 13.12 172.13 5 8 0.027 >0.20 1

Cat. I t/m IV 16.67 5.30 28.09 24 16.83 13.00 169 24 46 0.0546 >0.20 1

Cat. I t/m V 16.67 5.15 26.52 30 16.8 12.73 162.05 30 58 0.0509 >0.20 1

H0: Veronderstelde leefomgevinghinder is gelijk aan de ervaren leefomgevinghinder; 0 = verwerpen, 1= aanvaarden  
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nagegaan welke waarde we kunnen toekennen aan de in bovenvermelde tabellen en figuren weergegeven

getallen. Dit doen we aan de hand van de vraag in hoeverre omwonenden daadwerkelijk gebruik maakten van de

mogelijkheid om bezwaar in te dienen. De verhouding van daadwerkelijke ingediende bezwaren ten opzichte van

het maximaal in te dienen aantal bezwaren kan daar iets meer over zeggen. In tabel 49 is geprobeerd deze

verhouding weer te geven. De maximaal in te dienen bezwaren zijn berekend door het aantal onderzoekslocaties

per bedrijfstak (zie tabel 45) te vermenigvuldigen met de 6 gebruikte hinderparameters. In het geval van de

vleesverwerkende bedrijvigheid zijn er op de 24 x 6 = 144 opties daadwerkelijk 23 (16%) bezwaren ingediend.

Ook bij deze verhouding moet worden gerealiseerd dat het gevonden percentage een kwalitatieve toets is. Het

maximale aantal in te dienen bezwaren per hinderparameter is namelijk niet een even correcte weergave van de

realiteit. In de praktijk kunnen de 144 opties, bij bijvoorbeeld de vleesverwerkende bedrijvigheid, hoger

uitkomen. De bezwaarmaker kan immers tegen meer hinderparameters bezwaar hebben aangetekend. Ondanks

deze beperking verschaft het verhoudingsgetal van deze tabel goed inzicht in de verschillen van het aantal per

bedrijfstak ingediende bezwaren.

Vleesv. bedr.

Cat. I

Visv.bedr.

Cat. II

Steenb. bedr.

Cat. III

Scheepsb. bedr.

Cat. IV

Overige bedr.

Cat. V.

Opties indienen bezwaar 144 90 78 108 84

Aantal ingediende bezwaren 23 14 8 36 29

Idem uitgedrukt in % 16 16 10 33 35

Tabel 49 Verhouding ingediende bezwaren met maximale mogelijkheden om bezwaar in te dienen

per bedrijfstak

Als we naar de uitkomsten van de tabel kijken dan valt vooral de lage waarde voor de steenbewerkende bedrij-

vigheid op. De uitkomsten van de andere bedrijvigheden lijken voldoende om met de gebruikte benadering een

doelmatige beoordeling te kunnen maken.

Vergelijking van de waarden van de zes hinderparameters per categorie in de periode 1870-2000
Omdat is aangetoond dat er een verband is tussen de veronderstelde en ervaren leefomgevinghinder, kan deze

kennis worden gebruikt op bedrijfstak- c.q. bedrijfsniveau. In onderstaande figuren 45 tot 49 zijn de beide

hindervormen van de vijf bedrijfscategorieën met elkaar vergeleken. In figuur 45 worden voor de

vleesverwerkende bedrijvigheid de veronderstelde met de ervaren hinder van de 6 gebruikte hinderparameters

vergeleken.

Figuur 45 Vergelijking van de veronderstelde hinder met de ervaren leefomgevinghinder van de

vleesverwerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie I

De figuur laat zien dat bij de vleesverwerkende bedrijvigheid geurhinder, vervuiling van het oppervlaktewater,

bodemverontreiniging en geluid als problemen naar voren komen. Bij geur overschrijdt de ervaren hinder ruim-

Legenda bij figuur 45
In figuur 45 is op de x-as (de horizontale as) per hinderparameter de veronderstelde leefomgevinghinder (met de blauwe

balk) geschat weergegeven op basis van huidige criteria (zie desgewenst § 6.2). Met een paarsrode kleur is de ervaren

leefomgevinghinder weergegeven aan de hand van het aantal bedrijven waartegen bezwaren werd ingediend. Op de y-as (de

verticale as) van de figuur zijn van beide hindervormen de hoogten van de waarden, volgens tabel 47 weergegeven.
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schoots de veronderstelde hinder, terwijl bij stof en geluid de veronderstelde hinder hogere waarden laten zien.

Voor de andere hinderparameters, water, verkeer en bodem komt de ervaren hinder overeen met de veronderstel-

de hinder.

Figuur 46 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder visverwerkende
bedrijvigheid, bedrijfscategorie II (zie voor legenda figuur 45)

Figuur 46 laat zien dat bij de visverwerkende bedrijvigheid geurhinder en oppervlaktewater als problemen

werden gesignaleerd. Bij geur overschrijdt ook in dit geval de ervaren hinder ruimschoots de veronderstelde

hinder, terwijl bij stof, geluid, verkeer en bodem de veronderstelde hinder te hoog is.

Figuur 47 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de
steenbewerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie III (zie voor legenda figuur 45)

Hoewel de steenbewerkende bedrijvigheid volgens tabel 49 de laagste respons had met 10%, laat figuur 47 toch

zien dat de veronderstelde hinder relatief goed overeenkomt met de ervaren hinder. Bij verkeer is de veronder-

stelde hinder te hoog. Stofhinder blijkt bij deze bedrijvigheid in tegenstelling tot de overige hinderparameters

hoog uit te komen.
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Figuur 48 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de
metaalbewerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie IV (zie voor legenda figuur 45)

De metaalverwerkende bedrijvigheid heeft volgens tabel 47 met 62% de hoogste respons. Uit figuur 48 blijkt dat

de veronderstelde hinder voor 3 hinderparameters, geluid, water en bodem, goed overeenkomt met de ervaren

hinder. Bij stof en verkeer is de veronderstelde hinder te hoog, terwijl bij geur de ervaren hinder de veronderstel-

de ruimschoots overschrijdt.

Figuur 49 Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de overige
bedrijvigheid, bedrijfscategorie V (zie voor legenda figuur 45)

In tegenstelling tot de andere bedrijfscategorieën omvat categorie V, de overige bedrijvigheid, een scala aan

bedrijfstakken. Door deze diversiteit kan ook geen eenduidig beeld worden afgeleid uit grafiek 49.

Waarde-inschatting van de vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder
Hiervoor gingen we na welke leefomgevinghinder werd veroorzaakt per bedrijfscategorie. Op basis van een

theoretische c.q. modelmatige benadering probeerden we de hardheid aan te tonen van de verzamelde gegevens.
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Hoewel de uitkomsten van de bovenvermelde vergelijking binnen de voor dit onderzoek gestelde eisen blijven,

is er een aantal zaken waarvoor nog geen verklaring is. Een voorbeeld hiervan is dat bij de ‘steenbewerkende

bedrijvigheid’, met een lage respons van 11% (zie tabel 47), de veronderstelde hinder erg goed overeenkomt met

de ervaren hinder (zie figuur 47). In deze waarde-inschatting wordt geprobeerd aan de hand van een beschrijving

per hinderparameter een verklaring aan te dragen voor mogelijke afwijkingen. Hierbij wordt onder andere

gebruik gemaakt van figuur 50, waarin is weergegeven hoe de ervaren leefomgevinghinder zich ontwikkelde in

de drie gebruikte periodes, A, B en C.

Figuur 50 De ervaren leefomgevinghinder in de drie perioden
Bron: de in figuur 50 gebruikte gegevens komen uit § 8.2 en § 8.3. De getallen langs de y-as geeft het aantal

opgetelde bezwaren per hinderparameter per onderzoekslocaties per periode weer, die op de x-as staan

weergegeven.

UUGeurhinder

Figuur 50 laat duidelijk zien dat geurhinder in de periode 1870-2000 als het grootste probleem is ervaren. Hierbij

moet worden opgemerkt dat de emissie van chemische stoffen, in het geval van Harlingen meestal roetuitstoot,

ook als geurhinder is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de waarde voor geurhinder relatief hoog uitkomt.

De uitkomsten van confrontatie bevestigen dat geurhinder een probleem was. Bij zowel de vleesverwerkende als

de visverwerkende bedrijven werd geurhinder door omwonenden als het belangrijkste probleem aangewezen.

Bedrijven uit eerdere perioden van het tijdvak 1870-2000 hebben waarschijnlijk meer geurhinder veroorzaakt

dan hedendaagse bedrijven. Moderne bedrijven moeten thans voldoen aan veel strengere eisen. Waarschijnlijk is

dat ook de reden dat de ervaren leefomgevinghinder bij de bedrijfscategorieën van de vlees- en visverwerkende

bedrijven hoger uitkomt dan de veronderstelde (zie bijvoorbeeld figuren 45 en 46). De waarden voor geurhinder

in figuur 50 bevestigen ook de in § 5.3 afgeleide opvatting dat de nadruk bij de beleving van leefomgevinghinder

in het einde van de 19PP

e
PP eeuw en in het begin van de 20PP

e
PP eeuw lag op de luchtverontreiniging door organische

verontreinigingen. De waarden van de latere perioden B en C (periode 1920-2000) in figuur 50, stemmen

overeen met zowel de indruk van § 5.3 als de hiervoor weergegeven vergelijking omdat geurhinder door

aanwezigheid van visverwerkende bedrijven in Harlingen een probleem is gebleven.

UUOppervlaktewaterverontreiniging

Bij de vergelijking van hinder bij de bedrijfscategorieën komt oppervlaktewaterverontreiniging niet als een groot

probleem naar voren. Figuur 50 laat echter zien dat oppervlaktewaterverontreiniging in de perioden A en B door

omwonenden wel als een probleem werd ervaren. Waarschijnlijk was dat te wijten aan de nog heersende

opvatting over organische verontreiniging. Op basis van de miasmatische opvatting (zie § 5.3) streefde men er

naar om het oppervlaktewater schoon, helder en stromend te houden. Vermoedelijk was dat ook de reden dat het

gemeentebestuur van Harlingen besloot om een aantal stadsgrachten te dempen aan het einde van de 19PP

e
PP eeuw.

In verhouding tot veel andere steden, werd oppervlaktewatervervuiling in Harlingen nooit gezien als een groot

probleem. In Harlingen is het namelijk mogelijk om het oppervlaktewater in vaarten en grachten, bij eb, door te
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spoelen. Na 1970 werd de oppervlaktewaterverontreiniging door het treffen van maatregelen in Harlingen steeds

minder als hinder ervaren. Ongezuiverd water werd vanaf circa 1970 via een centrale riolering geloosd op

grotere watergangen als de Noorderstadsgracht of het Van Harinxmakanaal en vanaf 1982 op de in Harlingen

gebouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door deze maatregelen verdwenen de meeste hinderlijke

ongecontroleerde lozingen uit de stadskern.

UUBodemverontreiniging

Figuur 50 laat zien dat bodemverontreiniging in periode A in een aantal gevallen als een probleem werd ervaren.

Hiermee wordt bodemverontreiniging bedoeld, die wordt veroorzaakt door organische afvalstoffen. Men was

hierbij beducht op de ziekteverwekkende gassen (Miasmatische benadering).

In § 5.3 werd de ontwikkeling van het milieubesef beschreven. Hieruit blijkt dat vanaf circa 1970 de opvatting

veranderde met betrekking tot bodemverontreiniging. Het wordt vanaf die tijd steeds duidelijker dat ophoping

van milieuvreemde stoffen in de bodem meer risico met zich meebrengt dan organische stoffen. Onder

bodemverontreiniging wordt vanaf die tijd verstaan verontreiniging door stoffen als zware metalen (lood, nikkel,

chroom, etc,) of complexe organische stoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, teer, bitumen en

minerale oliederivaten). Het bleek dat in het bijzonder voormalige bedrijfsactiviteiten een grote bron vormden

voor deze bodemverontreiniging (Nieuwkoop, 1989). Dit verklaart ook de stijging van de gevallen van

bodemverontreiniging in periode C in figuur 50. In de Wet Bodembescherming werd de regelgeving beschreven

voor het omgaan met deze ‘nieuwe’ bodembedreigende stoffen.

De vergelijking laat zien dat bodemverontreiniging bij de steenbewerkende, de metaalverwerkende en de overige

bedrijvigheid wordt ervaren als een belangrijk probleem. De hoge score voor deze bedrijfstakken is vooral toe te

schrijven aan de hierboven beschreven strengere regelgeving voor bodemverontreiniging. Zo verplichtte het

bevoegde gezag bedrijven onder invloed van de toegenomen maatschappelijke druk in periode C tot het

uitvoeren van bodemonderzoeken.

UUGeluidhinder

Geluidhinder blijkt bij de verschillende bedrijfstakken relatief vaak voor te komen. Zo wordt geluidhinder met

bodemverontreiniging bij de vleesverwerkende bedrijvigheid als de tweede hindervorm ervaren. In Harlingen

was het loeien en blaten van het te slachten vee hier de oorzaak van. Figuur 50 laat zien dat geluidhinder in de

loop van de onderzoeksperiode als een hinderbron werd beschouwd. Paragraaf 5.3 laat zien dat geluidhinder in

het begin van de onderzoeksperiode niet als een hindervorm werd gezien. Men had toen de opvatting dat je er

gewoon maar aan moest wennen. Bij de metaalbewerkende bedrijvigheid was geluidhinder één van de

belangrijkste hindervormen. De toename van geluidhinder werd veroorzaakt doordat het aantal bedrijven

werkzaam in de metaalbewerkende bedrijvigheid in de periodes B en C groeide. De geluidhinder in die periodes

was vermoedelijk veel hoger geweest als deze bedrijven niet gedwongen waren om zich buiten de stad te

vestigen. Figuur 50 laat zien dat geluidhinder ten opzichte van de andere hinderparameters als de vierde

hinderbron wordt gezien.

UUVerkeer

Verkeer is als hinderparameter opgenomen omdat het behalve als een bron voor geluidhinder steeds als een sta-

in-de-weg wordt ervaren. Laden en lossen van goederen vergt veel tijd en vaak wordt daarbij een weg

geblokkeerd en dat kan hinder veroorzaken. Bij de hinderparameter verkeer valt op dat bij de confrontatie van de

veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder bij alle bedrijfstakken de veronderstelde steeds hoger is. Een

reden voor deze hogere waarden zou kunnen zijn dat de veronderstelde hinder in de toegepaste regelgeving

wordt overgewaardeerd. In Harlingen wordt verkeer als een beperkte hindervorm gezien. Deze trend blijkt uit

figuur 50. Voor de perioden B en C zijn geen gevallen van hinder door verkeer waargenomen.

UUStof

Stofhinder werd alleen bij de steenbewerkende bedrijvigheid als een probleem ervaren. Hinder door stof wordt

door de wind, omdat deze het stof doet opwaaien, versterkt. Omdat het in Harlingen, door haar ligging aan zee,

vaak waait, ontstonden hierdoor problemen. Volgens figuur 50 kwam stofhinder vooral in de periode C als een,

overigens beperkt, probleem naar voren.
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9.2 Leefomgevinghinder in relatie tot herkomst bezwaren
Ook met digitale middelen kan leefomgevinghinder tot uitdrukking worden gebracht. In deze paragraaf wordt dit

gedaan met de gegevens van dit onderzoek. Hoewel alle leefomgevingparameters van dit onderzoek hiervoor

kunnen worden gebruikt, beperken we ons tot geur- en geluidhinder. We kozen hierbij voor geurhinder omdat

deze als het grootste probleem naar voren kwam en voor geluidhinder omdat dit als een meer ‘hedendaags’

probleem wordt beschouwd.

Gevolgde werkwijze 82 onderzoekslocaties worden aan de hand van de bekende ruimtecoördinaten (x- en y-

coördinaten) in een Geografisch Informatiesysteem (GIS) ingevoerd. Rondom elke geselecteerde locatie wordt

virtueel een cirkel getrokken waarvan de grootte overeenkomt met de veronderstelde waarde die voor geur is

weergegeven op de lijst met geselecteerde onderzoekslocaties (zie bijlage 4.1). Een locatie met een waarde van

300 meter krijgt een cirkel van 300 meter en één met een waarde van 500 meter een cirkel van 500 meter. Als al

deze cirkels zijn ingetekend ontstaat een onoverzichtelijk beeld omdat meerdere cirkels elkaar overlappen. Met

behulp van een apart computerprogramma van ‘ArcView’ is het mogelijk om de mate van overlap van cirkels

binnen het betreffende gebied, in dit geval een deel van de gemeente Harlingen, tot uitdrukking te brengen. In de

praktijk betekent dit dat van elk deeltje van de betreffende kaart wordt bepaald hoeveel cirkels elkaar daar

overlappen, wat wordt uitgedrukt in nuances van rood. Het resultaat is een kaartje van Harlingen met lichtere en

donkere kleuren. In de gebieden waar donkere rode kleuren zichtbaar zijn, hebben inwoners vermoedelijk meer

last van geurhinder gehad dan in gebieden waar minder donkere kleuren worden waargenomen. Als ondergrond

voor de kaarten is de ruimtelijke situatie in Harlingen rond 2000 gebruikt.

Digitale hulpmiddelen blijken dus een doelmatig middel te zijn om leefomgevinghinder aan te tonen. Aan de

hand van de emissies van zowel geur als geluid wordt zichtbaar dat met succes de bedrijvigheid werd gesaneerd

uit de oorspronkelijke stadskern.

Geurhinder
Periode A, 1870-1920

De locaties van periode A (zie bijlage 4.1) zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd, waarna de

overlap van de locaties is bepaald. In figuur 51 is deze confrontatie uitgewerkt. De windrichting is ook een

bepalende factor voor waar precies leefomgevinghinder wordt ervaren. Belangrijk is het daarom te weten hoe het

zit met de kompasrichting en waar de wind gedurende het jaar overwegend vandaan kwam.

Figuur 51 Overlap van de gemodelleerde geuremissie van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen  in periode A 1870-1920 (schaal, circa 1: 60.000)
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Wat betreft de kompasrichting kan worden opgemerkt dat alle kaartjes naar het noorden staan gericht. Dit omdat

door het Geografisch Informatiesysteem (GIS) automatisch de noordelijke richting wordt gekozen doordat deze

de noordelijke lengtecoördinaat volgt.

Wat betreft de windrichting kan worden opgemerkt dat een onderzoek naar de windrichting in de 20PP

e
PP eeuw

aantoonde dat in Nederland in de zomerperiode 65% van de tijd de wind uit de richtingen tussen het westen en

zuidwesten kwam. In de winterperiode is dit 45% van de tijd. Op de aangereikte kaartjes betreft dit globaal

richtingen van linksonder naar rechtsboven. Met behulp van de windvaan is de overheersende windrichting

aangegeven in alle zes GIS-kaartjes (figuren 51 tot en met 56).

Uit figuur 51 kan worden afgeleid dat de meeste geurhinder in deze periode aan de noordelijke zijde van de stad

voorkwam. De meeste bezwaren kwamen ook uit dit gebied. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat de meeste

geurhinder is ervaren in de stad zelf. Omdat het een theoretische benadering betreft, kan niet worden aangegeven

in welk deel van de stad de geurhinder werd ervaren, maar met deze methode kunnen wel trends worden

gesignaleerd. Bij figuur 51 zijn het bedrijven die rond 1900 in Harlingen waren gevestigd.

Periode B, 1920-1970

Ook de waarden van de locaties van periode B zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd en is de

overlap van de cirkels van de locaties bepaald. In figuur 52 is deze overlap uitgewerkt. Uit figuur 52 kan worden

afgeleid dat de meeste geurhinder van het noordelijke deel naar het centrum van de stad is verschoven. De vlek

is groter en de intensiteit van de kleur is hoger. De geurhinder zou daardoor groter zijn dan in periode A. Ook in

dit geval zijn de meest geuite bezwaren binnen het sterkst gekleurde gebied te vinden. Hiermee wordt het beeld

van figuur 52 bevestigd dat in periode B meer geurhinder zou voorkomen dan in periode A. De betreffende

bedrijven waren het meest productief rond 1950, en ze zullen in deze tijd wellicht dan ook de meeste hinder

hebben veroorzaakt.

Figuur 52 Overlap van gemodelleerde geuremissie van geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode B, 1920-1970 (schaal, circa 1: 50.000)

Periode C, 1970-2000

Ook de waarden van de locaties van periode C zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd waarbij de

overlap van de cirkels van de locaties is bepaald. In figuur 53 is de overlap uitgewerkt. Uit de figuur kan worden

afgeleid dat de geurhinder voor een groot gedeelte uit het centrum van de stad is verdwenen. Alleen de zuidoost

zijde van de stad zou nog last van geurhinder hebben. De bedrijven waartegen bezwaar werd ingediend waren in

dit gebied gevestigd. Voor de rest waren er twee vlekken met gebieden met vermoedelijke geurhinder te

onderscheiden aan de oostkant van de stad. De geurhinder was wat betreft intensiteit in verhouding tot de vorige

perioden gedaald. Aan de noordzijde is nog een lichte vlek bij de visserijhaven waar te nemen.
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De personen die bezwaren indienden met betrekking tot geurhinder waren in de meeste gevallen woonachtig in

de gebieden met de felste kleuren. De betreffende bedrijven waren in dit geval het meest productief rond 1980.

Figuur 53 Overlap van gemodelleerde geuremissies van geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode C, 1970-2000 (schaal, circa 1: 60.000)



159

Geluidhinder
De werkwijze wat betreft presentatie van de geluidhinder binnen het onderzoeksgebied is dezelfde als bij

geurhinder.

Figuur 54   Overlap van gemodelleerde geluidemissies van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in
periode A, 1870-1920  (schaal, circa 1: 60.000)

Periode A, 1870-1920

De locaties van periode A zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd, waarna de overlap van de

locaties met geluidhinder is bepaald. In figuur 54 is deze confrontatie uitgewerkt. De figuur laat zien dat er

vooral geluidhinder in het centrum van de stad moet zijn geweest. Vooral aan de noordzijde van de stad zijn

hogere waarden waar te nemen. Hoewel het hier ook om een benadering van de werkelijkheid gaat, wordt

hiermee wel het beeld bevestigd dat men in die tijd al last had van geluidhinder. Opvallend zijn de hogere

waarden aan de westzijde van de stad. De belangrijkste aanleiding daarvoor waren de exportslachterijen.

Periode B, 1920-1970

Ook de waarden van de locaties van periode B zijn in het computerprogramma Arc View ingevoerd waarna de

overlap van de cirkels van de locaties is bepaald. In figuur 55 is deze overlap uitgewerkt. Uit de figuur kan

worden afgeleid dat de geluidhinder zich meer in de stad concentreerde. Dit wordt inzichtelijk omdat hier fellere

kleuren, die duiden op overlap, waarneembaar zijn.
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Figuur 55 Overlap van gemodelleerde geluidemissie van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode B, 1920-1970  (schaal, circa 1 : 50.000)

Periode C, 1970-2000

Figuur 56 biedt de uitkomst van dezelfde exercitie voor periode C.

Figuur 56 Overlap van gemodelleerde geluidemissies van de geselecteerde bedrijven in de gemeente
Harlingen in periode C 1970-2000 (schaal, circa 1: 60.000)

Uit deze figuur kan worden afgeleid dat ook de geluidhinder door de bedrijvigheid uit het centrum van de stad is

verdwenen. Alleen aan de oostzijde van het bebouwde gebied van de gemeente in 2000 zou men last van
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geluidhinder hebben gehad. Het waren vooral de scheepsbewerkende activiteiten die hiertoe aanleiding hebben

gegeven

 9.3   Periodegewijze bespreking van de uitkomsten van het onderzoek
Deze paragraaf handelt over de wijze waarop leefomgevinghinder daadwerkelijk werd ervaren. Aan de hand van

de volgende onderwerpen worden de drie onderzoeksperiodes besproken:

• Ervaren leefomgevinghinder;

Hoe werd in het onderzoeksgebied in de betreffende periode de leefomgevinghinder ervaren? Bij de

beantwoording wordt teruggegrepen op de resultaten van het onderzoek.

• Welke maatregelen trof de overheid en waren deze consistent?

De overheid trof maatregelen op grond van de Hinderwet of haar juridische opvolgers. Wij vragen ons

hierbij af of deze taak consistent werd uitgevoerd.

• Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Bij de beantwoording van deze vraag wordt niet alleen gekeken naar concrete wijzigingen op bedrijfsniveau

maar wordt ook gekeken of de veranderingen op beleidsniveau wijzingen tot gevolg hadden.

Periode A; 1870-1920

In § 2.3 werd de periode 1870-1920 voor het onderzoeksgebied als volgt gekarakteriseerd:

• hiërarchische samenleving;

• slechte leef- en werkomstandigheden;

• veel strijd door opkomst vakbeweging.

Ervaren leefomgevinghinder
Uit de onderzoeksresultaten van deze periode kan het volgende worden afgeleid:

• In de periode 1870-1900 werden handelaren van kleinschalige activiteiten als petroleumhandelaren en

visrokerijen verplicht een hinderwetvergunning aan te vragen (zie hoofdstuk 7 en bijlage 1);

• Als er bezwaar werd aangetekend dan was dat vooral tegen de vlees- en visverwerkende nijverheid (§ 9.1);

• Uit bijlage 4 kwam naar voren dat zich bij de visrokerij op locatie 9 ernstige zaken voordeden, die een reden

was om hiertegen bezwaar aan te tekenen. De aarzeling om dit te doen werd doorbroken door de gemeente

die optrad;

• Er werd geen of in beperkte mate bezwaar ingediend tegen rookoverlast van de ovens van steenbakkerijen

en zoutziederijen (tabel 33);

• Stankhinder en het daarmee samenhangende ongedierteprobleem werd als de grootste vorm van

leefomgevinghinder beschouwd (§ 9.1);

• Acceptatie voor bezwaar maken op welk gebied dan ook, was gering (§ 4.4);

• De gemeente Franekeradeel verleende in eerste instantie aan Perseverantia, een chemisch bedrijf waar 50

medewerkers werkten, een hinderwetvergunning zonder randvoorwaarden (loc. nr. 13);

• Vanuit de middenklasse werd tegen leefomgevinghinder bezwaar aangetekend met als reden

waardevermindering en loonderving ( Van Gelder loc. nr. 4. Hartog van Esso loc.nr. 8);

• Geluidhinder werd niet als hinder ervaren (Scheepswerf Welgelegen loc.nr.28a);

• Blijvende hinder als bodemverontreiniging werd niet als zodanig ervaren (§ 9.1):

Uit genoemde aspecten betreffende het ervaren van leefomgevinghinder kan worden afgeleid dat er geen

eenduidige lijn valt waar te nemen. Een voorbeeld hiervan is dat locale overheid wel tegen het ene bedrijf optrad,

maar dit verzuimde bij een ander bedrijf te doen. Zo kan worden waargenomen dat beperkt tegen de

exportslagerijen werd opgetreden hoewel deze het niet zo nauw namen wat betreft leefomgevinghinder. Het

lozingspunt in de Willemshaven was een bron van stank, terwijl regelmatig met bloed vervuild proceswater

afkomstig van de exportslagerijen door verstopte rioleringen, langs de Havenweg de haven instroomde. Maar zo

werd door de overheid, overigens betrof dit wel een andere gemeente, de steenbakkerijen en het teerdestillatie-

bedrijf Perseverantia met hun stinkende ovens weinig in de weg gelegd. Aan de andere kant ging de overheid bij

het weigeren van een bedrijf, het bedrijf Hartog van Esso uit Meppel, zover dat twee keer de Raad van State er

aan te pas moest komen. De gemeente slaagde niet in haar opzet het bedrijf te weren, want in 1910 moest de

gemeente op grond van een uitspraak van de Raad van State een hinderwetvergunning verstrekken aan het

bedrijf. Opvallend was ook dat door de middenstand vooral om economische motieven, zoals inkomstenderving

en waardevermindering tegen leefomgevinghinder, bezwaar werd ingediend. Daarnaast werden tegen het ene

bedrijf wel maar tegen het andere bedrijf geen bezwaren ingediend. Waarom werd bijvoorbeeld tegen de

gasfabriek niet en tegen het teerdestillatiebedrijf wel bezwaar aangetekend? Hiermee wordt het beeld bevestigd
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dat in de 19PP

e
PP eeuw en de eerste helft van de 20PP

e
PP eeuw in veel gevallen kennis en ervaring ontbrak om

leefomgevinghinder doelmatig te kunnen beoordelen.

Een ander net zo belangrijk aspect is het sociaal-culturele aspect in de 19PP

e
PP eeuw. Men was niet gewend om te

protesteren. Het paste sociaal en cultureel in veel gevallen niet dat bezwaar betreffende leefomgevinghinder

werd ingediend. Verzet tegen slechte leefomstandigheden in de 19PP

e
PP eeuw, zo ook waarschijnlijk protest tegen

leefomgevinghinder, werd als bijna een opstand tegen een kosmische orde beschouwd (van der Woud, 1987).

Eind 19PP

e
PP eeuw veranderde dit wel. In het onderzoeksgebied uitte zich dit door de aanpak van de misstanden bij

het visroken. Het was de gemeente zelf die door beëindiging van deze situatie een aanzet daartoe gaf. Vanaf dat

moment werd het pas duidelijk in welke mate sommige bewoners onder het visroken, zoals visrook die door de

muur in de woonruimte kwam, te lijden hebben gehad. Verder kan worden geconcludeerd dat bepaalde vormen

van leefomgevinghinder niet als zodanig werden herkend. Zo werd in het bijzonder geluidhinder en blijvende

hinder van bodemverontreiniging niet als hinder gezien en aan de tolerantie van de omwonenden overgelaten.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?

Op hoofdlijnen wordt de rol van de overheid in deze periode weergegeven bij onderzoekslocaties waar de

procedure niet standaard werd afgehandeld. Aansluitend wordt geprobeerd een verklaring voor de genoemde

aspecten te geven.

Wat betreft de getroffen maatregelen kan het volgende worden afgeleid:

• De overheid reageerde in de meeste gevallen administratief en controle bestond uit overleg met de

ondernemers (Perseverantia loc.nr. 13, Bruin loc. nr. 4);

• Indien onder de bezwaarmakers burgers uit de hogere inkomens waren had dit meer effect op de getroffen

maatregelen (Gelder loc. nr. 4);

• Bij de bedrijven waartegen geen bezwaren waren ingediend zijn geen stukken te vinden van maatregelen

van overheidswege;

• Tegen bedrijfslocaties met een afstand kleiner dan 20m tot de dichtstbijzijnde bebouwing en die onder de

vleesverwerkende en visverwerkende bedrijvigheid (veroorzakers van de meeste stankhinder) werden

maatregelen getroffen. Een voorbeeld in deze zijn de maatregelen die werden getroffen tegen de visrokerij

van circa. 1885-1910;

• De voorzitter van de Gemeentelijke Gezondheidscommissie speelde twee keer een dubbelrol, zoals die van

bezwaarindiener en beoordelaar (Hartog & Esso loc. nr. 8 en Fonteijn loc. nr.7);

• Het is opvallend dat tegen de Gemeentelijke Gasfabriek geen bezwaren werden ingediend, terwijl deze bijna

zeker leefomgevinghinder heeft veroorzaakt.

De overheid is de verantwoordelijke instelling voor het afdwingen van het treffen van maatregelen. In de meeste

gevallen lieten maatregelen van het college in periode A op zich wachten. De verantwoordelijke

portefeuillehouder diende, nadat bezwaar was ingebracht, de adviezen van zowel de Gezondheidscommissie als

van de gemeentearchitect af te wachten. Meestal werd daarna de ondernemer uitgenodigd bij het college of bij de

Gezondheidscommissie. Tijdens het gesprek werd de ondernemers verzocht maatregelen te treffen ter

voorkoming van nieuwe bezwaren. Het college geloofde de ondernemers op hun woord en ging er vanuit dat het

zo voldoende was. Een voorbeeld hiervan is Perseverantia. Het ging zelfs zover dat de minister van Arbeid

overleg voerde met de ondernemer Fontein. Deze geloofde de ondernemer ook op zijn woord dat het allemaal

wel wat meeviel. Het enige wat de minister bereikte was dat aan de betreffende hinderwetvergunning een

beperkt aantal randvoorwaarden werd verbonden.

Bij een aantal bedrijven werd een vorm van gedoogvergunning afgegeven zoals bij Van Gelder. Het bedrijf, een

darmenzouterij, draaide op basis van deze vergunning een paar jaar. Uiteindelijk werd het bedrijf verplicht een

andere locatie te vinden, waarbij de gemeentearchitect het bedrijf hielp bij het zoeken naar een nieuwe ruimte.

De uiteindelijke verplaatsing kwam tot stand, omdat een familielid van Van Hulst, die tot de elite behoorde van

de stad, ook bezwaar had ingediend tegen Van Gelder.

Het college en de ondernemers behoorden beiden voor een groot gedeelte tot de bovenlaag van de locale samen-

leving. Vaak was men familie. Men kende elkaar daardoor goed en wat men afsprak deed men gewoon. Dit ver-

klaart ook waarom onder andere bij de vroegere nijverheidsvormen als kleiverwerkende nijverheid beperkt be-

zwaren werden ingediend. De ondernemers waren bekenden van het college en arbeiders en burgers hadden geen

behoefte aan het indienen van bezwaar. Hierdoor was men ook altijd bereid tot het voeren van overleg, dat mees-

tal leidde tot aanpassing van de randvoorwaarden van de vergunning. Bij de visrokerij speelde zich iets anders

af. De visrokerij, een nijverheidsvorm die vooral door de arme bevolkingsgroepen van Harlingen werd beoefend,

gaf regelmatig aanleiding tot stank over de hele stad. In het bijzonder na aanname van de Fabriekswet in 1874,

die in 1895 werd omgedoopt tot de Hinderwet, greep het college de kans aan om de visrokerij aan banden te leg-

gen. Door de vergunningverlening en het stelselmatig verzwaren van de eisen van deze vergunning werd de vis-

rokerij geleidelijk aan of de stad uitgedreven of geprofessionaliseerd. Slechts een paar bedrijven konden dit
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volhouden. Lichtendahl was daar een voorbeeld van. De rol van de gemeente met betrekking tot de gasfabriek is

onduidelijk. Er zijn geen verklaringen beschikbaar waarom hier geen bezwaren tegen werden ingediend.

Bedrijven die te grote overlast, zoals voortdurende stankhinder, veroorzaakten werden geleidelijk aan buiten de

stad geplaatst. De meeste bezwaren werden door de onderlinge standsverbondenheid met de mantel der liefde

bedekt. Geluidhinder maar ook blijvende leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. Dit

wordt nog geïllustreerd door de opmerking van de gemeentearchitect in 1910 naar aanleiding van de bezwaren

tegen mogelijk geluidhinder bij de oprichtingsvergunning van de scheepswerf Welgelegen. Hij merkte in dit

verband het volgende op ‘Ze zullen er op den duur wel aan wennen’.

Een aantal leden van de Gezondheidscommissie, onder andere voorzitter Kleffens, maakte gebruik van hun

kennis om bezwaar tegen vergunningsaanvragen in te dienen. Zo diende Kleffens als voorzitter van het

Weeshuis bezwaar tegen elke vergunningsaanvraag in die het belang van het Weeshuis zou kunnen schaden.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de overheid zich qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig

opstelde. Veel hinderwetplichtige bedrijven werkten jaren zonder vergunning (Aalders,1984). De leefomgeving-

problemen werd van 1810-1874 met slechts één Koninklijk Besluit en van 1874-1952 met slechts één wet, de

Fabriekswet, die overging in de Hinderwet (1896), gehandhaafd. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de

Veiligheidswet van 1895 ook voor toezicht op de leefomgevinghinder door bedrijven werd gebruikt. Dit omdat

de handhaving van beide wetten door dezelfde Rijksinspectie werd uitgevoerd. Uit de stukken komt naar voren

dat er beperkt controles en inspecties plaatsvonden. De meeste zaken werden administratief afgedaan.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Met betrekking tot het mogelijke effect van de bezwaren kunnen voor deze periode de volgende

veranderingsaspecten worden geconstateerd:

• Na aandringen werden de meeste leefomgevinghinder veroorzakende bedrijven naar buiten de stad

verplaatst (Van Gelder loc. nr. 4 en Lichtendahl loc. nr. 9a);

• De sluiting van de exportslagerijen rond 1925 en Perseverantia was gebaseerd op economische redenen

(Fontein loc.nr. 7; Perseverantia loc. Nr. 13) en niet zozeer op de veroorzaakte leefomgevinghinder;

• Na 1910, na de aanname van de Arbeidswet, verdween de kinderarbeid bij Van Hulst en onder invloed van

een vrouwenstaking rond 1913 bij hetzelfde bedrijf werden beperkt betere arbeidsomstandigheden

doorgevoerd (Hulst loc. nr. 10a);

• De houding van de overheid bleef in deze fase nog coöperatief met de ondernemers, waardoor

veranderingen ten goede, niet werden bevorderd;

• Na 1920 verdwenen op basis van de nieuwe Gezondheidswet, de Gemeentelijke Gezondheidscommissies.

Na 1924 kwamen de Rijksinspecties voor uitvoer van de Gezondheidswet meer naar voren (§ 4.4);

• De overheersende visie op leefomgevinghinder als geluidsoverlast en bodemverontreiniging veranderde niet

(§ 4.2);

• Bedrijven onder verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente, provincie, waterschap of Rijk) zoals

gemeentewerken, provinciale- en rijkswaterstaat hadden behalve als ze in de bebouwde kom waren

gevestigd veelal geen vergunning (Gemeentelijke Stortplaats, loc. nr. 57).

Op grond van bovenvermelde kan worden geconstateerd dat niet duidelijk waarneembaar is of gedurende deze

periode een verbetering in het omgaan met de leefomgevinghinder valt op te merken. De meeste veranderingen,

verplaatsingen dan wel beëindigingen van bedrijven, vonden plaats op grond van economische motieven. Door

de verplaatsingen verdwenen geleidelijk wel de grootste stankveroorzakers uit de stad. De opvatting betreffende

leefomgevinghinder in brede zin veranderde zeer weinig door de doorgevoerde veranderingen. Pas aan het eind

van de periode, door aanname van de Kieswet, kon de liberale voorkeurspositie in het onderzoeksgebied

verminderen. Samen met de wijziging van de regelgeving op het gebied van Arbeids- en Gezondheidswetgeving

had dit tot gevolg dat de gemeentelijke bevoegdheden afnamen. De meeste overheidsbedrijven zoals

gemeentewerken, die vanaf circa 1915 afval in sloten en vaarten ten zuiden van Harlingen stortte verrichtten hun

activiteiten voor zover bekend zonder vergunning.

Periode B; 1920-1970
Voor deze periode werden in § 2.3 de volgende karakteristieken geformuleerd:

Geïsoleerde, verzuilde en nog standsgevoelige samenleving;

Beperkte verbeterde leef- en werkomstandigheden;

Pas na de Tweede Wereldoorlog nieuw elan door de komst van de visserijen en daarmee verbonden nijverheid.

Ervaren leefomgevinghinder

Uit de onderzoeksresultaten van deze periode valt het volgende op:

• Ten opzichte van de vorige periode werd meer bezwaar aangetekend door de middeninkomens
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        (§ 8.2 Tabel 28);

• Er werd bezwaar aangetekend tegen de categorieën vlees- en visverwerkende nijverheid maar ook tegen de

overige nijverheid (§ 9.1);

• Er werd ook in deze periode, voor zover bekend, geen bezwaar aangetekend tegen de Gemeentelijke

Gasfabriek (loc. nr. 15);

• Het storten en verbranden van huishoudelijk afval leidde vaak tot bezwaren (Gemeentelijk stortplaats, loc.

Nr. 57);

• Stankhinder werd nog als de grootste leefomgevinghinder beschouwd (§ 9.1);

• Steeds meer was men bereid actie te ondernemen (Loodswezen, loc.nr.27);

• Het milieubesef groeide geleidelijk na de Tweede Wereldoorlog (§ 4.1);

• Geluidhinder werd meer als hinder ervaren (§ 9.1);

• Bodemverontreiniging werd nog niet als zodanig ervaren (§ 9.1).

Periode B was de periode waarin de economische ontwikkelingen van de stad sterk terugvielen. Veel bedrijven

verlieten de stad of sloten hun poorten. In deze periode nam de tolerantie met betrekking tot acceptatie van

leefomgevinghinder verder af. Vooral de middeninkomens accepteerden niet langer leefomgevinghinder.

Dit uitte zich in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld hiervan was het massale protest van

de nieuwe wijk plan Zuid in 1953 tegen de garnalendrogerij Feenstra (loc.nr. 26). Een ander voorbeeld hiervan

was de reactie van de buren op De Boer (loc.nr. 34). Dit bedrijf, een textielververij annex wasinrichting, gaf

omstreeks 1924 aanleiding tot stankhinder, omdat door de ondeugdelijke afvoer van het proceswater het

grondwater nabij het bedrijfspand werd verontreinigd. Door meerdere malen bij het college hierover te

reclameren werd het bedrijf verplicht een riolering aan te leggen. Dit was waarschijnlijk voor de ondernemer

aanleiding om het bedrijf van de hand te doen, want in 1927 werd het overgenomen door de heer Koster, die het

in 1929 verplaatste naar de Midlumerlaan 11.

Ook Leerfabriek Roorda kreeg het regelmatig aan de stok met zijn buren. Het nabijgelegen Koningsburen, een

cluster woningen gelegen aan en nabij de Oude Trekvaart, protesteerde regelmatig tegen de bedrijfsactiviteiten

van dit bedrijf. Door in beperkte mate steeds toe te geven aan de controlerende instantie, de gemeente, de

provincie of het waterschap wist dit bedrijf te blijven bestaan tot in de jaren tachtig van de 20PP

e
PP eeuw. Opvallend

is dat de visie op leefomgevinghinder beperkt bleef tot stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en

soms oppervlaktewatervervuiling. Dit laatste betrof die oppervlaktewatervervuiling, die stankhinder

veroorzaakte.

De toenemende welvaart creëerde steeds meer huishoudelijk afval. De gemeente stortte dit afval vanaf circa

1915 in de opvaarten van de Bolswarder Trekvaart aan de zuidzijde van de stad. Brandbaar afval werd vanaf

circa 1925 zoveel mogelijk verbrand met de een verbrandingsinstallatie die was voorzien van een

rookafvoerpijp. Toen er in de jaren vijftig en zestig van de 20PP

e
PP eeuw steeds meer veel afval kwam, ging de

gemeente er toe over al het binnenkomende afval in de open lucht te verbranden. De rook van het voortdurend in

brand staande afval leidde regelmatig tot bezwaren van nabijgelegen buurten.

De uitbreidingsvergunning van het Loodswezen, die als doel had om een propaantank pal achter de bebouwing te

plaatsen, lokte massaal protest uit. Alle direct omwonenden, zowel burgers als bedrijven, tekenden hiertegen

bezwaar aan. De vergunning werd overigens gewoon verleend.

De periode 1920-1970 was een tijdvak waar de bedrijvigheid doorgroeide en steeds complexer werd en waarbij

ook steeds risicovollere chemische stoffen werden gebruikt.

Er werd meer bezwaar aangetekend, vooral na de Tweede Wereldoorlog, terwijl de overheid slagvaardiger

optrad. De ondernemers moesten wennen aan deze nieuwe overheid en stelden zich minder loyaal op.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?

Wat betreft getroffen maatregelen valt het volgende op:

• In de periode 1920-1970 werden benzineservicestations verplicht hinderwetvergunningen aan te vragen

(§ 6.1);

• De overheid ondernam meer maatregelen om leefomgevinghinder te beperken. Voorbeelden hiervan waren

de acties tegen bedrijven die leefomgevinghinder veroorzaakten (Boer loc. nr. 34, Hoek loc. nr. 33);

• Door burgers uit de middeninkomens werden meer bezwaren tegen leefomgevinghinder ingediend (§ 8.2);

• Indien een bedrijf niet voldeed aan de gestelde eisen werd het in een aantal gevallen verplicht opnieuw

vergunning aan te vragen (Hoek loc. nr. 33, Kooijman loc.nr. 32);

• Er werd meer naar bedrijven gekeken maar er was nog geen sprake van toezicht in de huidige vorm

(Kooijman loc.nr. 32);

• Aan de hinderwetvergunningen werden scherpere randvoorwaarden verbonden (§ 8.2);

• Er werd geprobeerd de wat grotere bedrijven vanuit de bebouwing naar de industrieterreinen te krijgen

(Frisia loc.nr.25);
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• Vooral bij de categorieën I en V (vleesverwerkende en overige bedrijfstakken) moesten aanpassingen plaats-

vinden.

De controles van overheidswege namen in deze periode toe. Op één na, het gemeentelijke gasbedrijf, kregen alle

bedrijven met de gemeente en later met het Rijk, zoals de Arbeidsinspectie, te maken. Toch was de gemeente het

bedrijfsleven nog gunstig gezind, want een aantal bedrijven werd de tijd gegund een en ander rustig op orde te

brengen. Een voorbeeld hiervan was Kooijman (loc.nr. 32) die jaren zonder vergunning kon werken.

Dat de gemeente zich soms wat harder opstelde was voor sommige bedrijven wel even wennen. Zo verzette

Smeding zich in 1965 heftig tegen een beschuldiging van de gemeente dat hij schuldig zou zijn aan een

olielozing in het water van het Franekereind.

Toch kan worden geconstateerd dat de bedrijven zich in het algemeen aan de afspraken hielden die de gemeente

of soms het Rijk met hen maakten. Zo werden alle noodzakelijke aanpassingen aangebracht en werden

verbouwingen en bedrijfsuitbreidingen gemeld. Zo bracht Haitsma alle door de gemeente gewenste aanpassingen

aan, die de gemeente aan het bedrijf verplicht stelde en werden indien noodzakelijk nieuwe vergunningen

aangevraagd. Een ander voorbeeld was Hoek die met sluiting werd bedreigd als hij zich niet schikte in de

wensen van de gemeente. Na overleg werd dit probleem opgelost.

Alles overziende kan worden opgemerkt dat de bevoorrechte positie van de ondernemers geleidelijk verviel. Alle

maatregelen die de overheid verlangde werden getroffen. In die gevallen wanneer men het er niet over eens

werd, trok het bedrijf aan het kortste eind, wat meestal uitmondde in een bedrijfsbeëindiging.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

Met betrekking tot het mogelijke effect van de bezwaren kunnen voor deze periode de volgende veranderingen

worden geconstateerd:

• Van de 15 bedrijven waartegen in deze periode bezwaren werden ingediend moest 13% worden verbouwd.

Van deze 15 bedrijven stopte 33% terwijl van 13 % de vergunning werd geweigerd (§ 8.2);

• De loyaliteit van de bedrijven ten opzichte van de overheid nam af. Dit uitte zich in het feit dat 46% van de

bedrijven een conflict met de overheid had (§ 8.2);

• De houding van de overheid bleef in deze periode toch gunstig voor de ondernemers;

• Toezicht van overheidswege op bedrijven bleek achteraf niet doelmatig te zijn gebeurd. Dit omdat achteraf

illegale stortingen bij bodemsaneringsprojecten werden aangetroffen op voormalige bedrijfsterreinen

(Roorda loc. nr. 22b);

• Er werd aan het eind van periode B een begin gemaakt met de bedrijfsverplaatsing uit de stadskern (Frisia

loc. nr. 25);

• Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam het Rijk meer toezichthoudende taken over van de gemeente;

• Nog steeds was er geen aandacht voor geluidhinder dan wel bodemverontreiniging;

• Overheidsbedrijven als gemeentewerken, Provinciale- of Rijkswaterstaat hadden meestal tot 1960 nog

steeds geen vergunning (Gemeentelijke Stortplaats, loc. Nr. 57, Min. van Defensie Betonningsbedrijf, loc.

nr. 40 en Rijkswaterstaat, loc. nr.70 en § 8.2, ad 4 ).

De rol van de overheid veranderde in de periode B geleidelijk. Sommige toezichthoudende taken verschoven

naar het Rijk. Hierdoor werd het ‘dubbele pettenprobleem’ van het college van B & W minder. Na oriëntatie op

hun nieuwe toezichthoudende taken, die zeker tot na de Tweede Wereldoorlog duurde, kregen de nieuwe

Rijksdiensten meer gestalte. Dit betrof vooral de arbeidsinspecties en de gezondheidsinspecties. Na de Tweede

Wereldoorlog kwamen hier ook andere overheden bij zoals de provincies en de waterschappen. Het ging hierbij

om bevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening en later wat betreft leefomgevinghinder zoals

oppervlaktewater en afval. Doordat de afstand van het bedrijfsleven ten opzichte van de overheid daarmee steeds

groter werd, viel de ruimte om op locaal niveau iets onder elkaar te regelen weg. Dit verklaart de wat grimmiger

houding van de ondernemers ten opzichte van de overheid. Overige aspecten die de veranderde rol van de

overheid verklaren is dat de bedrijvigheid steeds complexer en tegelijkertijd steeds risicovoller werd. Steeds

vaker ontbrak het de gemeenten, voornamelijk de kleinere gemeenten, aan kennis om de vergunningaanvragen

van bedrijven te beoordelen en er op doelmatige wijze toezicht op te kunnen houden.

Bij onderzoekslocatie 42, de firma Haitsma, kwam duidelijk de veranderende houding van de gemeente en de

overname van taken door andere overheden naar voren.

Ook de leerfabriek van Roorda, onderzoekslocatie 22, een bedrijf waarbij chemische processen een belangrijke

rol speelden, was zo’n voorbeeld. Waarschijnlijk schoot ook het toezicht hier tekort. Hoe kunnen anders de

illegaal gestorte kadavers verklaard worden, die in 1998 werden gevonden tijdens het reinigen van de bodem van

het fabrieksterrein.

Voor haar eigen bedrijven zoals gemeentewerken en provinciale- en rijkswaterstaat was de overheid niet even

consciëntieus. Voor 1960 hadden de meeste van deze overheidsbedrijven nog steeds geen vergunning.
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Aan het einde van deze periode werd het geleidelijk aan duidelijk dat bebouwing en bedrijvigheid niet

samengingen. Bedrijven verplaatsten zich vanaf de jaren zestig naar de nieuwe gecreëerde industrieterreinen aan

de randen van de stad. Het eerste voorbeeld in deze was de verplaatsing in 1968 van Frisia Suikerwerken naar

het industrieterrein de ‘Hermes’.

Periode C; 1970-2000
Voor deze periode werden in § 2.3 de volgende karakteristieken geformuleerd:

geïsoleerde ligging afgezwakt door toename van de welvaart;

door nieuwe kansen, nieuw elan in de samenleving;

individualisering en toenemende secularisatie van de samenleving;

overlegmaatschappij, uitbouw van het poldermodel. 

Ervaren leefomgevinghinder

Uit de onderzoeksresultaten van deze periode kunnen de volgende aspecten worden afgeleid:

• Stof en geluid bleken bij de oprichtingsvergunning de meeste bezwaren op te leveren;

• De afstand van de bedrijvigheid ten opzichte van de overige stedelijke bebouwing werd steeds groter;

• Medeondernemers tekenden meer bezwaar aan tegen hinder van een ander bedrijf (Haitsma loc.nr 42;

Philipse loc.nr. 52, Ned. Schelpkalkfabriek loc.nr. 55);

• Er werd bezwaar aangetekend tegen geluidhinder (Kooijman loc.nr. 32, Spaansen loc.nr. 57 );

• Alle locaties werden intensiever gecontroleerd van overheidswege; eerst door de gemeente en later door de

provincie en ook het waterschap Friesland (diverse onderzoekslocaties van deze periode);

• Meerdere bedrijven werden geconfronteerd met bodemproblemen (gasfabriek loc.nr. 15, Deutz loc.nr. 44);

• Vooral middeninkomens klaagden over leefomgevinghinder (§ 8.3);

• Er werden minder bezwaren ingediend dan in de overige periodes (§ 8.3);

• De loyaliteit van bedrijven ten opzichte van de overheid nam verder af. Het aantal bedrijven, dat pas na druk

wenste mee te werken, nam ook af.

In deze periode nam de bereidheid tot acceptatie van leefomgevinghinder verder af, terwijl de actiebereidheid

verder toenam. De beleving van leefomgevinghinder werd ook ruimer. Deze beperkte zich niet alleen tot

stankhinder maar omvatte ook uitstoot van chemische stoffen of roet en soms oppervlaktewatervervuiling,

geluidhinder en bodemverontreiniging.

De groei van de scheepsbewerkende bedrijvigheid, zoals scheepswerven, in periode C, liep parallel met de

verdere groei van visserij en waterrecreatie. Van 1988 tot 1996 werden 8 vergunningen verleend voor het

oprichten van een scheepswerf. Omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde verbouwing groter werd, bleef het aantal

bezwaren achter bij de verwachting. Steeds meer bedrijven vestigden zich op de industrieterreinen in plaats van

in de stad. Bij Kooijman ontstonden problemen omdat de bebouwing als het ware rond het bedrijf oprukte.

Tegen een bedrijf waar eerst geen bezwaren over binnenkwamen, waren ineens allemaal bezwaren (Kooiman

loc.nr. 32). De bewoners accepteerden in 1978 de geluidhinder die het bedrijf veroorzaakte niet meer. Opvallend

van periode C was dat alleen de middeninkomens bezwaren indienden. Uit de ingediende bezwaren bleek echter

dat milieubesef, zoals wij die thans kennen, niet de reden was voor het indienen van bezwaren. Er werd alleen

gereageerd op directe hinder. De controles van overheidswege werden in deze periode verder geïntensiveerd.

Vooral nadat de provincie als bevoegd gezag werd aangewezen, werden veel ondernemers geconfronteerd met

regelmatige controles. Omdat de ondernemers nu werden aangesproken op de randvoorwaarden, die eerst als

papieren randvoorwaarden werden beschouwd, ontstonden gevoelens van frustratie die zich uitten in diverse

vormen. Zo waren deze gevoelens er waarschijnlijk mede oorzaak van dat Kooiman en ook Haitsma hun bedrijf

verkochten. Zo werd de Scheepswerf Harlingen verplicht een dwangsom te betalen, omdat na meerdere controles

steeds dezelfde ernstige tekortkomingen waren geconstateerd. Dit was waarschijnlijk ook de verklaring waarom

uiteindelijk alle bedrijven meewerkten. Als ze niet meewerkten werd dit door dwangsommen afgedwongen.

In periode C werd de visie betreffende leefomgevinghinder ruimer uitgelegd dan daarvoor. Omdat de bedrijven

zich meer op de industrieterreinen vestigden, werd minder bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde het

toezicht op leefomgevinghinder van de bedrijvigheid door andere overheidslagen als provincies en

waterschappen er mee te belasten.

Welke maatregelen werden tegen de leefomgevinghinder getroffen?
Wat betreft getroffen maatregelen valt het volgende op:

• Alle bedrijven, ook overheidsbedrijven, werden verplicht voor hun activiteiten, als dit op grond van

regelgeving moest, vergunning aan te vragen;

• Aan een aantal bedrijven werd een dwangsom opgelegd omdat ze weigerden volgens de voorschriften te

werken;
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• Aan bedrijven waartegen bezwaren waren ingediend, 10 van de 24, werd een vergunning geweigerd. Dit

leidde in twee gevallen tot beëindiging van het bedrijf, in vijf gevallen tot scherpere voorwaarden en in drie

gevallen werden de problemen door overleg opgelost;

• Voor meerdere bedrijven, vooral de scheepswerven die schepen repareerden met een lengte groter dan 25 m,

werd de Hinderwetvergunning omgezet in een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. In plaats

van de gemeente trad de provincie op als bevoegd gezag;

• Een drietal bedrijven waarvan werd aangetoond dat de bodem door de bedrijfsvoering aantoonbare schade

had geleden, werd aansprakelijk gesteld in het kader van de Wet Bodembescherming (zie bijlage 3

onderzoekslocaties);

• De sectorale wetgeving, onder andere de Hinderwet, werd qua procedure integraler door de Wet

Milieubeheer (§ 4.3);

• In 1986 werd de bodem van de voormalige gasfabriek en de naastgelegen bedrijvigheid, zoals Frisia

Suikerwerken en Vetsmelterij Smeding, gesaneerd (zie onderzoeksgeval 19; gemeentelijk gasfabriek).

In deze periode C; 1970-2000 werden de controles van overheidswege op de nijverheid geïntensiveerd.

Controles werden effectiever omdat:

1. Doelmatiger randvoorwaarden aan de vergunningen werden verbonden;

2. De regelgeving wat betreft leefomgevinghinder werd verbeterd;

3. Meer kennis bij de overheid aanwezig was door gespecialiseerde instanties met het toezicht op

leefomgevinghinder te belasten.

Door deze controles werd in periode C de bedrijvigheid gedwongen bovengenoemde maatregelen te treffen. De

loyaliteit van de bedrijvigheid aan de overheid vervaagde. Met behulp van dwangsommen en opnieuw laten

aanvragen van vergunningen werd geprobeerd corrigerend op te treden. Toch werd er zonder vergunning een

grote hal gebouwd en bleek de bodem bij 6 van de 10 bedrijven dusdanig te zijn verontreinigd dat

maatregelingen dienden te worden getroffen. Hiermee wordt het effect van de in paragraaf 2.3 geuite opmerking,

dat vanaf 1970 maatschappelijk draagvlak ontstond om leefomgevinghinder niet langer te accepteren, verduidelijkt.

De leefomgevinghinder in periode C werd in toenemende mate gebonden aan regelgeving. De overheid kreeg

daardoor steeds meer machtsmiddelen en kennis om tegen tekortkomingen op dit gebied op te treden. Het effect

was dat door het toenemende toezicht bedrijven werden gedwongen maatregelen te treffen. Beperking van

leefomgevinghinder, ter voorkoming van dwangsommen en intrekking van de vergunning, werd steeds meer

beschouwd als een bedrijfsfactor. De overheid verlangde in deze periode dat ook overheidsinstellingen een

actuele Wet Milieubeheervergunning hadden.

Hadden deze maatregelen veranderingen tot gevolg?

• De bedrijvigheid werd gedwongen bij bedrijfsprocessen nadrukkelijk leefomgevingaspecten mee te laten

wegen;

• In de open gevallen ruimtes in de binnenstad kon na de bodemsanering renovatie worden verricht;

• Meerdere bedrijven, waarbij bodemverontreiniging werd vermoed, sloten zich aan bij de Stichting

Bodemsanering Bedrijven (BSB), waardoor ze binnen eigen financiële mogelijkheden geconstateerde

bodemverontreiniging verwijderden in het kader van de BSB-procedure (Hoek loc. nr. 33; Flexoplast loc. nr.

40 en Scheepswerf Harlingen loc. nr. 60);

• Door totstandkoming van de rioolwaterzuivering te Harlingen, in 1981, werden bedrijfslozingen verboden

en werd de oppervlaktewaterkwaliteit van de locale watergangen verbeterd (Lenger loc.nr. 46);

• Bij vergunningverlening werd leefomgevinghinder integraal, inclusief geluidshinder en bodemaspecten,

meegewogen (§ 6.5);

• Milieuhinderlijke bedrijven werden uit de binnenstad geweerd, waardoor het aantal bezwaren verminderde;

• De bedrijven werden door de intensievere controles, minimaal 1x jaar, er toe aangezet om te werken in

overeenstemming met de voorschriften;

• De uitvoer van het toezicht gebeurde deels door andere overheden, zoals provincie en waterschap, waardoor

de kwaliteit van het toezicht verbeterde;

• Overheidsbedrijven vroegen na circa 1965 ook vestigingsvergunningen aan (Gemeentelijke Stortplaats, loc.

nr. 57, Min. Van Defensie Betonningsbedrijf, loc. nr. 40 en Rijkswaterstaat loc. nr. 70).

De professionalisering van het leefomgevingbeleid vergde de aandacht van de bedrijvigheid. In toenemende

mate werd dit nieuwe beleid meegewogen bij bedrijfsinvesteringen. Ook ging de bedrijvigheid er toe over om

financieel milieurisico in te dekken. Drie van de acht bedrijven deden dit door aansluiting te zoeken bij de

Stichting Bodemsanering Bedrijven (BSB), waardoor ze de bodemsanering via geleidelijker weg konden

realiseren, in plaats van onder het regiem van de Wet Bodembescherming. De vestiging op de bedrijfsterreinen

ver van de dichtstbijzijnde bebouwing voorkwam dat bezwaren werden ingediend tegen leefomgevinghinder.
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Ook de realisatie van de rioolwaterzuivering in het onderzoeksgebied betekende een verbetering van de

leefomgevinghinder. Dit bood ook de mogelijkheid om bedrijven onder druk te zetten milieubeperkende

maatregelen door te voeren. Bedrijven die zich hieraan wensten te onttrekken werden of met hoge

zuiveringslasten opgezadeld of dienden hun bedrijf te beëindigen (Roorda, loc.nr. 22). De Wet Milieubeheer

maakte het mogelijk om bij vergunningverlening leefomgevinghinder integraal te beoordelen. De overheid vroeg

voor haar bedrijven vanaf circa 1965 ook vestigingsvergunningen aan. De bedrijvigheid werd gedwongen zich

aan te passen. Zo werd men gedwongen zich buiten de bebouwing te vestigen, milieurisico’s integraal mee te

nemen bij bedrijfsinvesteringen en de door hen verontreinigde bodem op te ruimen. De overheid met haar

intensievere controles en de mondige burgers hielden hierbij een vinger aan de pols.

9.4 Uitkomsten van het onderzoek in perspectief
Vanuit diverse optieken zijn de uitkomsten van het onderzoek bekeken en is geprobeerd verklaringen voor

bepaalde verschijnselen te vinden. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, zijn uitingen van ongenoegen, zoals bezwaar

maken, normale sociale verschijnselen. Sociale verschijnselen maken onderdeel uit van de maatschappelijke

ontwikkeling van een gebied. In deze paragraaf wordt geprobeerd de uitkomsten van dit onderzoek te plaatsen

binnen de ontwikkeling van het onderzoeksgebied.

Uitkomsten onderzoek in de locale ontwikkeling

Sociale verschijnselen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van een maatschappij. Ook leefomgevinghinder

wordt tot de sociale verschijnselen gerekend. Een aantal van deze verschijnselen is in dit onderzoek gevolgd

gedurende een periode van 130 jaar. Het zijn de volgende aspecten:

1. Bedrijvigheid; aan de hand van het aantal verleende vergunningen;

2. Leefomgevinghinder; aan de hand van het aantal ingediende bezwaren;

3. Overheidsbemoeienis met betrekking tot leefomgevinghinder; aan de hand van het geschatte aantal bestede

uren die de overheid uitvoerde om doelmatig met leefomgevinghinder om te gaan.

UUBedrijvigheid

Het aantal verleende vergunningen werd afgeleid uit de in hoofdstuk 8 weergegeven uitkomsten.

UULeefomgevinghinder

De in hoofdstuk 8 gepresenteerde aantallen bezwaren worden als maat gebruikt voor de ervaren

leefomgevinghinder.

UUOverheidsbemoeienis

Het derde aspect, de overheidsbemoeienis is een afgeleide waarde. Als maat hiervoor is het geschatte aantal uren

gebruikt die de overheid besteedt aan vergunningverlening, controle en handhaving van de regels. Onder de

overheid worden hierbij alle instanties gerekend die onderdeel van dit proces uitmaken, zoals de gemeente, de

provincie, het waterschap, het Rijk, etc.

Stappen in het kader van

vergunningverlening

Te besteden uren

die voordelig voor

het bedrijf zijn

Te besteden uren

die nadelig voor

het bedrijf zijn

Te besteden uren

die als neutraal

wordt gezien

  1. vooroverleg 0 of 2 uur

  2. beoordelen aanvraag 0 of 2 uur

  3. ontwerpbeschikking 0, 2 of 5 uur

  4. bekendmaking & ter inzage 0 of 2 uur

  5. verwerken adviezen 0 of 2 uur

  6. hulp gemeente aan bedrijf 0, 2 of 5 uur

  7. definitieve beschikking 0, 2 of 5 uur

  8. handhaving voorwaarden 0, 2, 5 of 10 uur

  9. overleg bezwaren 0, 2, 5 of 10 uur

10. arbeids- en milieu-inspectie 0, 2, 5 of 10 uur

11. opleggen dwangsom 0, 2, 5 of 10 uur

12. Raad van State 0, 2, 5 of 10 uur

13. Verplichten tot nieuwe

vergunning

0, 2, 5 of 10 uur

14. Uitbreidingsvergunning 10 uur

Tabel 50 Geschatte urentoedeling voor bepaling overheidsbemoeienis (Rolsma, 2002)
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In tabel 50 zijn de stappen weergegeven die de overheid thans doorloopt bij het verlenen van een vergunning.

Aan de hand van deze tabel is met terugwerkende kracht het aantal uren aan overheidsbemoeienis geschat. De

toedeling van het aantal uren is geschat op basis van de per onderzoeksgeval verzamelde informatie (zie bij-

lage 4). De uren per bedrijf zijn onderverdeeld in, uren voordelig voor het bedrijf, uren nadelig voor het bedrijf

en uren neutraal voor het bedrijf. De uren aan overheidsbemoeienis die als voordelig voor het bedrijf worden

beschouwd betreffen uren die gebruikt zijn voor de totstandkoming van een vergunning. Als nadelige uren aan

overheidsbemoeienis worden beschouwd de uren die werden verricht om na te gaan of een bedrijf volgens de

vergunning werkte en of de overheid corrigerende acties diende te ondernemen. De benodigde uren voor de

overheid voor het uitwerken van uitbreidingsvergunningen zijn als neutraal aangehouden. De schatting van de

uren is gebeurd op basis van hedendaagse maatstaven, waarmee de tijdsbesteding ook vergelijkbaar wordt. In

figuur 57 zijn de totalen aan geschatte uren van de drie mogelijkheden van de 82 onderzoekslocaties in de

onderzoeksperiode weergegeven.

Figuur 57 Toedeling van geschatte uren door de overheid bestede uren, benodigd voor het

verrichten van activiteiten ten voordele, ten nadele of neutraal van de onderzoekslocaties
(Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as is het totaal aan bestede uren weergegeven)

In de figuur valt op dat de voor het bedrijf geschatte voordelige uren in de periode 1900-1930 twee pieken zijn

waar te nemen, één tussen 1905-1910 en één rond 1930. Ook zichtbaar is de toename van de uren in de richting

van het jaar 2000. De dalingen, tijdens de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de economische inzinking van

eind jaren tachtig en begin jaren negentig, zijn duidelijk waar te nemen. De voor de bedrijven geschatte nadelige

overheidsbemoeienis nam vooral in de jaren negentig toe. De geschatte neutrale bemoeienis, besteed aan

uitbreidingsvergunningen, bleef rond 50 uur schommelen.

Om een indruk te krijgen hoe de overheidsbemoeienis zich in de onderzoeksperiode ontwikkelde, zijn de

gemiddeld bestede uren per locatie berekend voor de onderzoeksperiode. De uitkomst van deze berekening is in

figuur 58 weergegeven.

Figuur 58 Gemiddeld aantal geschatte uren overheidsbemoeienis per locatie in de
onderzoeksperiode (Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as is het gemiddelde aantal

uren per locatie weergegeven)
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De figuur laat zien dat de door de overheid geschatte uren gemiddeld per locatie in de onderzoeksperiode

geleidelijk toenam. Ook in deze grafiek is het effect van de Tweede Wereldoorlog te zien. Vanaf ongeveer 1990

kan een daling van de gemiddelde geschatte uurbesteding worden waargenomen.

Vergelijking van de bedrijvigheid in relatie tot de bezwaren en de geschatte overheidsbemoeienis
Deze vergelijking wordt gedaan aan de hand van het aantal verleende vergunningen, het aantal ingediende

bezwaren en het geschatte aantal uren aan overheidsbemoeienis. In tabel 51 zijn de verzamelde getallen

weergegeven.

Jaar Aantal verleende

vergunningen

Aantal ingediende

bezwaren

Geschatte uren

overheidsbemoeienis

1870-1880 122 7 58

1881-1890 25 23 45

1890-1900 22 26 341

1900-1910 33 47 294

1910-1920 24 71 208

1920-1930 52 22 401

1930-1940 43 5 196

1940-1950 22 8 45

1950-1960 74 21 250

1960-1970 39 24 308

1970-1980 32 20 218

1980-1990 42 6 290

1990-2000 77 22 377

Tabel 51     Verzamelde getallen van het aantal verleende vergunningen, het aantal ingediende bezwaren

       en het aantal uren aan overheidsbemoeienis in de periode 1870-2000 in Harlingen

Om de getallen zowel onderling als met de corresponderende locale sociale verschijnselen te kunnen vergelijken

worden deze ook grafisch weergegeven. Omdat de in de tabel vermelde getallen moeilijk te vergelijken zijn, de

onderlinge hoogteverschillen zijn te groot, zijn deze bewerkt. Dit is gebeurd door van de getallen van de drie

kolommen van tabel 51 de percentages te berekenen. De percentages zijn in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 59 Het aantal verleende vergunningen, de ingediende bezwaren en de geschatte

overheidsbemoeienis uitgezet per 10 jaar over de periode 1870-2000
(Op de x-as staan de jaargangen en op de y-as zijn de aantallen weergegeven)
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Uit figuur 59 kan het volgende worden afgeleid:

• Aan de hand van het aantal verleende vergunningen wordt een indruk gegeven van de locale economische

bedrijvigheid in de onderzoeksperiode. Als de hausse van de grote vergunningenactie rond de

brandstoffenhandel (petroleumhandel) en die van de visrokerijen van 1875-1890 buiten beschouwing wordt

gelaten, is over de onderzoeksperiode een geleidelijke toename van de bedrijvigheid in het

onderzoeksgebied waar te nemen. Duidelijk zichtbaar is de economische terugval door de crisis van de jaren

dertig met de Tweede Wereldoorlog door daling van de grafiek tussen ongeveer 1930 en 1950;

• Door het aantal ingediende bezwaren wordt een indruk van de ervaren leefomgevinghinder gekregen. Rond

1910-1930 is een markante piek waar te nemen. Dit was de periode dat veel leefomgevinghinder werd

ondervonden van de vleesverwerkende nijverheid. Als reactie daarop probeerde de overheid deze problemen

te verminderen;

• De geschatte overheidsbemoeienis, waarmee de door de overheid verrichte handelingen worden

meegenomen, is met de gele lijn weergegeven. Uit de grafiek kan worden waargenomen dat, behalve de al

vermelde piek rond 1930, pieken zichtbaar zijn rond 1900 en 1970. De piek van 1900 is vermoedelijk te

wijten aan de economische dynamiek die zich rond de eeuwwisseling van 1900 voordeed, terwijl de piek

van 1970 samenvalt met de economisch gunstige periode van die tijd.

De figuur laat zien dat vóór 1900 in verhouding tot de vermoedelijk aanwezige leefomgevinghinder weinig

bezwaren werden ingediend. Zoals uit het onderzoek naar voren komt is dit waarschijnlijk te wijten aan de

sociale ongelijkheid die in die periode nog duidelijk aanwezig was. Alle drie reeksen laten voor de periode 1930-

1950 dalende tendensen zien. Na 1950 namen bedrijvigheid en overheidsbemoeienis navenant toe.

Het aantal bezwaren nam daardoor vanaf 1950 niet verder toe. Dat deze niet verder afnam is onder andere te

danken aan een aantal bedrijfscategorieën, onder andere de visverwerkende bedrijvigheid, die incidenteel nog

leefomgevinghinder veroorzaakte. Reden voor het dalen van het aantal bezwaren was dat de bedrijvigheid zich

steeds meer buiten de stad, op industrieterreinen, vestigde. Daarnaast werd de bedrijvigheid in toenemende mate

geconfronteerd met strengere vergunningseisen waarop strenger dan daarvoor toezicht werd gehouden. Na eerst

een daling rond 1960, nam vanaf ongeveer 1970 de bedrijvigheid tot aan het eind van de onderzoeksperiode

verder toe. De gemeente moest voor onderdelen van het leefomgevingbeleid het bevoegde gezag delen met

andere overheidsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de provincie voor de Wet Geluidhinder, de Wet

Bodembescherming en later de Wet Milieubeheer en het Waterschap Friesland met betrekking tot de Wet

Verontreiniging Oppervlaktewater.

Als wordt gekeken naar de geschatte overheidsbemoeienis dan komt uit de beschrijvingen van de

onderzoekslocaties (zie bijlage 4) in de periode A naar voren dat de aard van de overheidsbemoeienis meer

adviserend was dan handhavend. Deze vorm van ‘risicomijdend gedrag’ richting bedrijvigheid bleek doordat bij

duidelijke problemen ‘hogere instanties’ zoals de commissaris van de Koningin of ook de Minister van Arbeid

erbij werden betrokken. Deze ‘meedenkende overheid’ was overigens dezelfde overheid die op sociaal terrein

nog kinderarbeid tolereerde. Het onderzoek toont aan dat de overheid pas bereid was maatregelen te treffen als

het echt niet anders kon. Zo kreeg de overheid pas ver in de 19PP

e
PP eeuw oog voor de onmogelijke toestanden waarin

de arbeiders verkeerden. Na acties van de vakbeweging kreeg de sociale wetgeving geleidelijk aan gestalte.

De opkomst van milieubesef kende een vergelijkbare ontwikkeling. In de tweede helft van de 20e eeuw kwam na een

aantal milieuexcessen in de jaren zestig de milieuregelgeving op de politieke agenda.

Voor de opkomst van het milieubesef stelde de overheid zich qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig op. Veel

hinderwetplichtige bedrijven waren jaren in bedrijf zonder vergunning. Van 1810-1874 werd de leefomgevinghinder

met slechts één Koninklijk Besluit en van 1874-1952 met slechts één wet gehandhaafd, in casu de Fabriekswet die in

1896 overging in de Hinderwet. In periode B was massaal protest van omwonenden nodig om de gemeente

Harlingen te laten inzien dat de verleende vergunning aan een garnalendrogerij nabij de Westerzeedijk niet op hun

steun kon rekenen.

We kunnen de te stellen vraag, ‘Waarom reageerde de overheid laat of zelfs niet?’ ook omdraaien in ‘Hoe ver ging

de tolerantie van de bevolking wat betreft acceptatie van niet acceptabele leefomgevinghinder? Daarop

voortbordurend kunnen we ons afvragen, ‘Op welk moment wordt een zekere tolerantiegrens voor

leefomgevinghinder overschreden, waardoor wordt collectief bezwaar aangetekend en wanneer wordt de overheid

gedwongen tot het treffen van maatregelen?’

In de 19PP

e
PP eeuw en de eerste helft van de 20PP

e
PP eeuw ontbrak het de overheid aan kennis en ervaring om

leefomgevinghinder te beoordelen. Daarnaast paste het sociaal en cultureel niet dat men bezwaar indiende over

leefomgevinghinder. Maar als het zover kwam dan moet de leefomgevinghinder aanmerkelijk ernstig zijn

geweest. Deze situatie veranderde in de loop van de 20PP

e
PP eeuw maar amper.

Na 1930, toen de Rijksinspecties tot stand kwamen en de rol van de gemeenten op een aantal gebieden

verminderde, nam de overheidsbemoeienis af, om na 1960 weer toe te nemen. De overheidsbemoeienis had toen

al een andere gedaante aangenomen. Vooral toen bleek dat de groeiende bedrijvigheid niet alleen maar

voordelen voor de maatschappij verschafte, maar ook risico’s inhield voor de leefomgeving, kwam meer
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ontvankelijkheid voor het bezwaar maken. De overheid liet daardoor het belang van de bezwaarmakers meer

doorklinken in haar besluitvorming. De bedrijvigheid was echter ook niet dezelfde bedrijvigheid van daarvoor.

De onderlinge band tussen overheid en bedrijvigheid was verdwenen.

9.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is bekeken in welke mate de ervaren leefomgevinghinder overeenstemde met de veronderstelde

leefomgevinghinder van de geselecteerde nijverheid. Aan de hand van berekeningen kon worden aangetoond dat

er een verband bestaat tussen de veronderstelde en de ervaren leefomgevinghinder. Dit betekent dat er niet alleen

bezwaren werden ingediend, maar dat er ook daadwerkelijk leefomgevinghinder is veroorzaakt. In dit hoofdstuk

zijn vervolgens de uitkomsten van het onderzoek besproken per periode. In de periode 1870-1920 werd pas in

het uiterste geval bezwaar tegen leefomgevinghinder aangetekend. Bedrijven die leefomgevinghinder zoals

stankhinder, veroorzaakten, werden door de overheid geleidelijk aan buiten de stad geplaatst. De meeste

bezwaren kwamen door de onderlinge stands- en zelfs familieverbondenheid niet aan het licht. Blijvende

leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. Veranderingen, behoudens wanneer forse

leefomgevinghinder werd veroorzaakt, vonden grotendeels plaats op grond van economische motieven. In de

periode 1920-1970 bleef de gerapporteerde aandacht voor leefomgevinghinder nog steeds beperkt tot

stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en soms oppervlaktewatervervuiling. Er werd meer geklaagd,

terwijl de overheid slagvaardiger optrad.. De ondernemers moesten wennen aan deze nieuwe overheid en stelden

zich, omdat hun bevoorrechte positie verdween, grimmiger op. Door de toenemende complexiteit van de

bedrijvigheid, kwamen veel gemeentelijke diensten kennis tekort. Deze tekortkoming werd gecompenseerd door

inschakeling van rijksdiensten en later door instanties als de provincie en waterschappen. Het gevolg was dat de

afstand van ondernemers tot de locale overheid groter werd, waardoor de bestaande decennialange

voorkeurspositie van de ondernemers verdween. Vanaf circa 1965 verlangt de overheid dat ook haar eigen

instellingen als gemeentewerken, provinciale- en rijkswaterstaat actuele vergunningen hebben. In periode C

1970-2000 werd leefomgevinghinder breder opgevat dan daarvoor. Omdat de bedrijvigheid zich meer op de

industrieterreinen vestigden, werd minder bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde haar toezicht op

leefomgevinghinder. De leefomgevinghinder werd in deze periode in toenemende mate gebonden aan

regelgeving. De overheid kreeg daardoor meer kennis en machtsmiddelen om op te treden tegen tekortkomingen.

Deze professionalisering had als effect dat de bedrijvigheid de aan hen opgelegde maatregelen, zoals onder

andere intrekking van de vergunning en het gebruik van dwangsommen, etc, gingen beschouwen als

bedrijfsfactoren.




