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Hoofdstuk 10 Het onderzoek in perspectief
In dit hoofdstuk van het onderzoek wordt nagegaan of de doelen van het onderzoek, zoals geformuleerd in § 1.4,

zijn bereikt. Het uitgevoerde onderzoek wordt hierbij verantwoord aan de hand van de vijf deelonderzoeksvra-

gen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op het onderzoek.

a

b

c

d

Figuur 60 Plaats van het hoofdstuk 10 in het schema van het onderzoek

10.1 Ingediende bezwaren over hinder door de zich ontwikkelende bedrijvigheid
Deelonderzoeksvraag 1 werd als volgt beschreven: ‘Welke bezwaren werden door omwonenden gedurende de

periode 1870-2000 ingediend als reactie op de zich in deze periode ontwikkelende bedrijvigheid?’.

Bij deelvraag 1 vragen we ons af of het onderzoek antwoord kan verstrekken op, ten eerste ‘welke bezwaren

werden ingediend’ en ten tweede of de in het onderzoek onderzochte bedrijvigheid representatief is voor de ‘zich

in deze periode ontwikkelende locale bedrijvigheid’.

Welke bezwaren?
Voor het eerste deel van deze deelvraag (welke bezwaren?) gaan we na of het onderzoek antwoord verstrekt op

de vraag waarom de burgers van Harlingen bezwaar indienden. Hierbij moet behalve de reden van het bezwaar

ook inzichtelijk worden, wanneer in de vergunningprocedure het bezwaar werd ingediend en hoe dit gebeurde.

Het gebruik van ‘welke bezwaren’ in de deelvraag kan immers duiden op zowel ‘de reden’ als op de ‘manier en

het moment’ waarop een bezwaar werd aangetekend.

Voor het tweede deel van de deelvraag (inzicht in de zich ontwikkelende bedrijvigheid?) gaan we na of de

onderzoeksresultaten inzicht verschaffen in de leefomgevinghinder die door de volledige locale bedrijvigheid

werd veroorzaakt.

Gebruikte werkwijze voor de verantwoording van deelonderzoeksvraag 1
Aan de hand van de uitkomsten van de volgende vragen wordt nagegaan of het onderzoek antwoord verstrekt op

de genoemde aspecten:

1. Waarom werden bezwaren ingediend?

2. Op welk moment en hoe werden bezwaren ingediend?

3. Welk deel van de nijverheid van de gemeente Harlingen is bij dit onderzoek betrokken?

Veronderstelde leefomgevinghin-

der die deze veroorzaakten in de
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Ervaren leefomgevinghinder

(hoofdstuk 8)
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                 (hoofdstuk 10)

 Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2)

      (hoofdstuk 1 en 2)

          Verkenning van het onderzoeksgebied
          (hoofdstuk 3)
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Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

1. Waarom werden bezwaren ingediend?

In § 8.2 en § 8.3 zijn de redenen om bezwaar aan te tekenen weergegeven. Geconstateerd is dat van de 82 gese-

lecteerde locaties 40 (49%) met bezwaren werden geconfronteerd. Als wordt gekeken naar de reden van het be-

zwaar in de onderzoeksperiode blijkt dat geurhinder als het grootste probleem werd ervaren. Daarna volgen het

risico op brand/explosie, aantrekken ongedierte, roetuitstoot en ook geluid. Stof blijkt als een beperkt probleem

te worden beschouwd.

Bij beoordeling van stankhinder van de onderzochte bedrijven (zie § 9.1) blijkt dat vooral de vlees- en visver-

werkende nijverheden hiertoe aanleiding gaven. Stof blijkt bij vooral de steenbewerkende bedrijvigheid als een

probleem te zijn beschouwd. Opvallend is ook dat geluid, behalve bij de scheepsbewerkende bedrijvigheid, niet

als een probleem werd gezien. Bodemverontreiniging kwam in de laatste perioden als een probleem naar voren.

Oppervlaktewaterverontreiniging werd in geringe mate als een probleem gezien. Deze vorm van leefomgeving-

hinder was in het onderzoeksgebied min of meer beheersbaar, omdat men het verontreinigde oppervlaktewater

op zee kon lozen. Uit de bezwaren 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 deze uitkomsten worden vergeleken met elders uitgevoerd onderzoek kan het volgende worden opgemerkt:

Globaal komen voor de perioden A en B de uitkomsten van dit onderzoek overeen met die van andere onder-

zoeken over die perioden. Verbruggen (1999) (19PP

e
PP eeuw) maar ook Prins (1993) (begin 20PP

e
PP eeuw)

constateerden dat stankhinder als het grootste probleem werd ervaren. Verbruggen (1999) constateerde dat tegen

het einde van de 19PP

e
PP eeuw 35% van de ingediende bezwaren stankhinder betroffen. Tabel 44 in § 8.5 laat zien

dat deze voor de geselecteerde bedrijvigheid in Harlingen 24% bedroeg.

Verbruggen (1999) constateerde dat leefomgevinghinder, 30% van de bezwaren, als een gevaar voor de volksge-

zondheid werd beschouwd. De reden varieerde tussen risico voor chemische of stankverwekkende stoffen. Stank

ontstond op zijn beurt ook weer door stilstaand en verontreinigd oppervlaktewater.

2. Op welk moment en op welke manier werden bezwaren ingediend?

UUOp welk moment?;

In § 8.2 en § 8.3 zijn de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. Uitgaande van het moment waarop de

bezwaren werden ingediend kunnen we de volgende drie momenten onderscheiden: bij de aanvraag- en

uitbreidingsvergunningen en tijdens de bedrijfsactiviteiten (tolerantiefase). Tegen 30% van de oprichtings-

aanvragen van de 82 onderzochte bedrijven werd bezwaar ingediend. Tegen 12% van de 133 uitbreidings-

vergunningen van deze bedrijven werd bezwaar ingediend, terwijl tegen 21% van de bedrijven tijdens haar

bedrijfsactiviteiten bezwaar werd aangetekend.

Bij bezwaren tegen vergunningsaanvragen bleken ‘recente ervaringen’ een rol te spelen. In het Harlingen van

1905 had men slechte ervaringen met de darmenwasserij van Van Gelder. Bij alle aanvragen in dezelfde tijds-

periode van vergelijkbare bedrijven werden dan ook bezwaren ingediend.

UUOp welke manier?;

Als we nagaan op welke manier bezwaar werd ingediend, kijken we opnieuw naar de in § 8.2 gepresenteerde

uitkomsten. Hierin wordt beschreven dat onderscheid kan worden gemaakt tussen individueel en collectief

indienen van bezwaren. De uitkomsten laten zien dat gemiddeld drie keer zo vaak collectief bezwaar werd

ingediend als individueel. Bij de drie vergunningsvormen samen blijkt dat gemiddeld 80 bezwaren collectief en

27 individueel werden ingediend. Het indienen van bezwaren lijkt dus gepaard te gaan met een hoog saamhorig-

heidsgevoel.

In § 5.2 bleek dat bij de beoordeling van leefomgevinghinder een drietal aspecten een rol speelt; de waarneem-

baarheid, onzekerheid over gezondheidsrisico’s en de mate van beheersbaarheid van de leefomgevinghinder.

Op basis van deze drie aspecten kan worden geschat welk gedrag wordt verwacht bij een vorm van

leefomgevinghinder. Zo wordt een beperkte en beheersbare vorm van leefomgevinghinder individueel  afgehan-

deld, terwijl daarentegen collectief wordt gereageerd op grootschalige en onbeheersbare vormen van leefomge-

vinghinder. Een geval waarbij de mate van beheersbaarheid en ook het gezondheidsrisico ter discussie stonden,

was de vergunningsaanvraag van het Ministerie van Defensie (Loodswezen) in 1974 voor het plaatsen van een

tank voor vloeibaar propaan pal achter de bebouwing van de Zuiderhaven. Hiertegen werd collectief bezwaar

ingediend. Een ander opvallend geval waarbij de mate van beheersbaarheid in twijfel werd getrokken, was de

vergunnings-aanvraag in 1906 van De Bruin voor een perceel aan de Noorderstraat 3. Dit bedrijf wenste daar een

vetsmelterij te vestigen. De aanvraag stuitte op nogal wat bezwaren van omwonenden. Zelfs de stadsarchitect

meende het college hieromtrent negatief te moeten adviseren. Er werd verwacht dat het bedrijf stankoverlast zou

veroorza-ken. Dit bedrijf had de pech dat er net veel ophef in de stad was geweest bij een soortgelijk bedrijf

(darmenwasserij Van Gelder).

Met de in § 5.2 beschreven benadering, het bron-pad-bedreigd objectmodel, is het mogelijk om de door

bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder te beoordelen. Deze benadering onderscheidt qua schaal van de
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leefomgevinghinder een aantal vormen (zie desgewenst § 5.2, tabel 9). Zo wordt bij een ‘eenduidige enkele

bron’ gedacht aan een bedrijf dat één vorm van leefomgevinghinder (geluid- of stankhinder) veroorzaakt. De

hinder is waarneembaar en in zekere zin beheersbaar. Een andere vorm van hinder die wordt onderscheiden is

een ‘grote eenduidige enkele bron’. Dit betreft een relatief groot bedrijf met enige honderden werknemers. Om

bij de laatste vorm de veroorzaakte hinder te beperken of te voorkomen zijn meestal collectieve acties

noodzakelijk.

De bedrijvigheid van Harlingen in de onderzoeksperiode blijkt grotendeels te bestaan uit ‘locale eenduidige

bronnen’ afgewisseld met een enkele ‘grote eenduidige enkele bron’. Voorbeelden van enkelvoudige lokale een-

duidige bronnen in het onderzoeksgebied waren de huidenvellenbloterij van Van Gelder en de Scheepswerf

Kooiman, terwijl de Scheepswerf Welgelegen en de Gemeentelijke Gasfabriek voorbeelden zijn van grote

eenduidige bronnen.

3. Welk deel van de nijverheid van de gemeente Harlingen is bij dit onderzoek betrokken?

Uit een in § 8.5 gemaakte schatting bleek dat de voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven qua aantal vestigin-

gen en ook qua aantal werknemers ongeveer 18 % van de bedrijvigheid omvatten in het onderzoeksgebied in de

periode 1870-2000. Omdat de selectie die bedrijven betreft waar de meeste leefomgevinghinder wordt verwacht,

is vermoedelijk de door deze bedrijven veroorzaakte leefomgevinghinder aanmerkelijk groter dan de berekende

18 %. Ruwe schattingen op basis van de drie toetsingsinstrumenten 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 zou zijn veroorzaakt. Dit betekent dat in relatie tot de totale locale bedrijvigheid van

Harlingen, waarbij voor de rest van de bedrijven een zekere ‘basishinder’ is aangehouden, de geselecteerde

bedrijvigheid 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidhinder heeft veroorzaakt.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 1
Op basis van werkgelegenheidscijfers is vastgesteld dat het onderzoek gemiddeld 18% van de locale

bedrijvigheid van het onderzoeksgebied in de onderzoeksperiode omvat. Uit verzamelde informatie kon worden

afgeleid dat een betrouwbare inschatting is gemaakt van zowel door de geselecteerde als door de locale

nijverheid veroorzaakte leefomgevinghinder. Het onderzoek verschaft een goede indruk van de reden om

bezwaar over leefomgevinghinder in te dienen en van de wijze waarop dit gebeurde. De redenen voor het

indienen van bezwaren komen globaal overeen met elders uitgevoerde onderzoeken.

10.2 Bedrijfsaanpassingen als reacties op de ingediende bezwaren
De hierop betrekking hebbende onderzoeksvraag 2 luidde als volgt: ‘zijn onder invloed van ingediende bezwa-

ren gedurende de onderzoeksperiode de bedrijfsactiviteiten aangepast en in welke mate heeft dit geleid tot ver-

mindering van leefomgevinghinder?’

Voor de verantwoording van onderzoeksvraag 2 te stellen deelvragen
Om onderzoeksvraag 2 te kunnen verantwoorden gaan we na of het onderzoek antwoord verstrekt op de

volgende deelvragen:

a.            Hadden bezwaren ook aanpassingen van bedrijfsactiviteiten tot gevolg?;

b. In welke mate leidde bezwaar maken tot vermindering van de leefomgevinghinder?.

Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

a. Hadden bezwaren ook aanpassingen van bedrijfsactiviteiten tot gevolg?
Aan de hand van de in § 8.2 en § 8.3 gepresenteerde uitkomsten kan worden afgeleid welke aanpassingen de

ingediende bezwaren tot gevolg hadden. Van de 40 bedrijven, die werden geconfronteerd met bezwaren, bleek

dat 31% van de bedrijven koos voor betere naleving van de randvoorwaarden van de vergunning terwijl 21% de

bedrijfsactiviteiten beëindigde. Van 10% van de 40 bedrijven met bezwaren, werd de vergunning geweigerd,

terwijl 16% besloot hun bedrijf te verplaatsen. Dat laatste gebeurde vooral in periode A vanuit de dichtbevolkte

bebouwing, waarbij overheidsbemoeienis nadrukkelijk een rol speelde. In 13% van de gevallen werd het

bezwaar met overleg afgedaan. Een aantal bedrijven besloot onder invloed van bezwaren, gecombineerd met het

aanscherpen van de overheidsbemoeienis om hun bedrijfsactiviteiten te stoppen. Dit betrof de bedrijven

Kooijman, Haitsma, Roorda en min of meer ook Deutz. Een belangrijk aspect dat hierbij een rol speelde was het

toenemende toezicht van niet-gemeentelijke instanties als het Rijk, de Provincie en het Waterschap.

b.           In welke mate leidde bezwaarmaken tot vermindering van de leefomgevinghinder?
Op basis van ruwe schattingen is berekend dat door de geselecteerde bedrijvigheid ten opzichte van de overige

bedrijvigheid ongeveer 50% meer geurhinder is veroorzaakt. Als we vervolgens bijvoorbeeld naar het effect van
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de bezwaren tegen de visrokerijen in periode A kijken, dan kunnen we uit het bezwarenpatroon afleiden dat

binnen circa 10 jaar de rook- en geurhinder van de visrokerijen sterk verminderde. Ook het uit de stad plaatsen

van bedrijven die verantwoordelijk waren voor geurhinder zoals Van Gelder rond 1900, Frisia Suikerwerken

rond 1965 en de beëindiging van het drogen van garnalen rond 1960, leidden tot vermindering van de

geurhinder. Verwacht wordt dat ook de hinder van oppervlaktewaterverontreiniging verminderde door het

verplaatsen van bedrijven uit de stad en door betere naleving van de randvoorwaarden. Hinderparameters, zoals

geluidhinder en bodemverontreiniging, verminderden pas na 1980 onder invloed van de inwerkingtreding van de

milieuwetgeving.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 2
De vlees- en visverwerkende bedrijven kregen in periode A te maken met bezwaren, voornamelijk door

stankhinder. De bedrijvigheid die de meeste leefomgevinghinder veroorzaakte, werd onder druk van de gemeente

verplaatst uit de stadskern. Dat dit niet altijd lukte bleek uit het onderzoeksgeval Roorda. Ondanks protesten van

een gehele buurtschap wist dit bedrijf zich toch lange tijd (tot 1988) te handhaven. Veel bedrijvigheid wist zich

getolereerd, ondanks dat deze leefomgevinghinder veroorzaakte. Voorbeelden hiervan zijn; de scheepswerven

(geluidshinder) in de gehele onderzoeksperiode. Hiermee wordt bevestigd dat het indienen van bezwaren niet

altijd tot vermindering van leefomgevinghinder leidde. Uit § 8.4 kan worden afgeleid dat bezwaar indienen in

sommige gevallen effect had. Als gevolg van deze bezwaren werden bedrijven gedwongen hun activiteit te

stoppen, aan te passen of deze op een andere locatie voort te zetten. Vergunningen werden geweigerd of

bedrijven moesten een nieuwe vergunning aanvragen. Vermindering van leefomgevinghinder als gevolg van

bezwaren werd geschat aan de hand van werkgelegenheidsgetallen. Op basis van berekeningen kon worden

aangetoond dat in periode A de geurhinder met circa 10% verminderde. Verwacht wordt dat ook de andere

hinderparameters verminderden onder invloed van de ingediende bezwaren.

 10.3 Het effect van status op vermindering van locale leefomgevinghinder
Deelonderzoeksvraag 3 heeft als doel na te gaan of de uitkomsten van dit onderzoek aantonen dat personen uit

hogere maatschappelijke groeperingen invloed hebben gehad op het niveau van leefomgevinghinder. Om

hierachter te komen werd de volgende deelonderzoeksvraag gesteld: ‘Hebben maatschappelijke posities een rol

gespeeld bij vermindering van de locale leefomgeving?’.

Om deze vraag aan de onderzoeksuitkomsten te kunnen toetsen werden de volgende vragen opgesteld:

a. Kan uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid in welke mate status een positieve invloed heeft gehad

op vermindering van de leefomgevinghinder?

b. Zijn andere aspecten aanwijsbaar waarbij status met betrekking tot leefomgevinghinder een rol heeft

gespeeld?

Over deze vragen kan uit de uitkomsten van het onderzoek het volgende worden afgeleid:

a. Kan uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid in welke mate een hogere status een positieve

invloed heeft gehad op vermindering van de leefomgevinghinder?
In § 8.2 is in tabel 33 de status van de personen weergegeven die per deelperiode bezwaren indienden, ook qua

moment waarop zij bezwaar maakten. Waren het in periode A vooral de lagere maatschappelijke groepen die

bezwaar maakten, in periode B maar vooral in periode C verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen.

Door de maatschappelijk hogere groepen werd minder van het indienen van bezwaren gebruik gemaakt. De elite

en de hoge burgerij maakten helemaal geen gebruik van het recht om bezwaren in te dienen. Opvallend is dat in

periode A burgers uit de hogere inkomensgroepen bezwaar aantekenden tegen de onderzoeksgevallen Van

Gelder en Perseverantia en in periode B tegen de onderzoeksgevallen Roorda en Delftse Rubber Industrie. Deze

bezwaarmakers uit hogere inkomensgroepen hebben in die gevallen hun posities gebruikt om de

leefomgevinghinder tegen te gaan. In genoemde gevallen had dit tot gevolg dat de veroorzaakte

leefomgevinghinder verminderde. Een voorbeeld hiervan is Van Gelder. Dit bedrijf werd wegens onacceptabele

leefomgevinghinder uit de stad verplaatst. Uit verslagen van gesprekken met het College wordt duidelijk, dat

verplaatsing van het bedrijf van Van Gelder uit de stadskern vooral door bezwaarmakers uit hogere inkomens-

groepen tot stand kwam.

Het effect van de invloed van de hoge inkomens uit de periode B kon niet duidelijk worden vastgesteld. In het

geval van Roorda was wel sprake van bezwaar van een potentiële concurrent. Dit betrof meer een bezwaar om

elkaar dwars te zitten in het kader van de concurrentie. Roorda liet zich echter, zoals hierboven al werd vermeld,

niet door de bezwaren uit het veld slaan, maar wist zich door het spel handig te spelen te handhaven. Bij de

bodemsanering van het bedrijf kwam echter naar voren dat het bedrijf jarenlang overtollig afval op zijn

bedrijfsterrein had begraven. Bij het onderzoeksgeval Delftse Rubber Industrie was het effect van de invloed van

het bezwaar van iemand met een hogere status niet goed te achterhalen.
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b. Zijn andere aspecten aanwijsbaar waarbij hogere status met betrekking tot leefomgevinghinder een

rol heeft gespeeld?

Het aspect ervaring of kennis kwam beperkt aan de orde. In hoofdstuk 5 waarin vooral de gedragsaspecten

rondom het bezwaar indienen werden besproken, bleek dat onder andere ervaring met een bepaalde hindervorm

reden kan zijn om tot actie over te gaan. In de onderzoeksperiode is de scholing in Nederland aanzienlijk

verbeterd. In periode A heeft het tekort aan ervaring met hinder waarschijnlijk een rol gespeeld bij het in

verhouding beperkte aantal bezwaren dat tegen leefomgevinghinder werd aangetekend. Maar als er in vroegere

perioden bezwaar werd aangetekend, dan was dat ook meer dan terecht. Een voorbeeld hierbij is de visrokerij,

waaronder in de 19PP

e
PP eeuw decennia lang de bewoners van het noordwestelijk deel van Harlingen moeten hebben

geleden. Een tiental visrokerijen moet vooral in de maanden mei, juni en juli, als de meeste vis werd gerookt,

veel rook- en roetuitstoot hebben veroorzaakt. Verondersteld wordt dat als er meer kennis was geweest, dit tot

meer bezwaren zou hebben geleid. Waarschijnlijk is dat de reden dat vanaf 1970 in Nederland, door betere

scholing een maatschappelijk draagvlak ontstond voor het huidige milieubeleid.

Uit het onderzoek komt slechts van één geval nadrukkelijk naar voren dat de invloed van een hoger inkomen een

positief effect op vermindering van de leefomgevinghinder heeft gehad. Weduwe van Hulst trok zich het lot aan

van de bezwaarmakers tegen het bedrijf Van Gelder (6, 7 en 8) en bewerkstelligde bij het college van B & W dat

deze zich kritisch opstelden tegen het betreffende bedrijf. Uit het onderzoek komt naar voren dat in het bijzonder

de middengroep, bestaande uit de geschoolde arbeiders en de kleine middenstand, in de onderzoeksperiode met

60% de grootste bezwaarmakers waren.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 3
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op een enkel geval na status een beperkte rol heeft gespeeld bij de

vermindering van leefomgevinghinder. Door de grote verbondenheid van de elite, die grotendeels tegelijkertijd

de broodheren van de stad waren, met de bedrijvigheid werden vanuit de hogere sociale groeperingen beperkt

bezwaren ingediend. De maatschappelijke middengroepen maakten het meest gebruik van de mogelijkheid om

bezwaar in te dienen. Deze middengroep, bestaande uit de geschoolde arbeiders en de kleine middenstand,

droeg voor 60% aan de bezwaren bij.

10.4 De rol van de overheid bij terugdringing van de leefomgevinghinder
Deelonderzoeksvraag 4 moet duidelijkheid verschaffen over de rol van de overheid bij leefomgevinghinder.

Deelonderzoeksvraag 4 luidde als volgt: ‘In welke mate heeft overheidsbemoeienis een rol gespeeld bij terug-

dringing van leefomgevinghinder?’ Aan de hand van verzamelde gegevens van drie onderzoekslocaties is

geprobeerd deze deelonderzoeksvraag te verantwoorden..

De rol van de overheid
De uitkomsten van het onderzoek laten zien (§ 9.3) dat de overheid in meerdere gevallen pas bereid was

maatregelen te treffen als het echt niet anders kon. Vóór de opkomst van het milieubesef stelde de overheid zich

qua leefomgevinghinder niet erg slagvaardig op. 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 Westerzee-

dijk 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?’

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 leefomgeving-

hinder te beoordelen. Daarnaast paste het sociaal en cultureel niet dat men bezwaar indiende over leefomgevinghin-

der. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen bleek dat de groeiende nijverheid niet alleen maar voordelen voor de

maatschappij verschafte maar ook risico’s inhield voor de leefomgeving, werd meer ontvankelijk voor het be-

zwaarmaken.

Betrokkenheid van de overheid aan de hand van drie gevallen
De betrokkenheid van de locale overheid in Harlingen bij de vermindering van leefomgevinghinder in de

onderzoeksperiode wordt aan de hand van een drietal gevallen geïllustreerd. Per geval wordt het probleem

geschetst waarna op hoofdlijnen wordt geprobeerd afwijkende verschijnselen te verklaren. De volgende gevallen

zijn hierbij bekeken:

a. De verschillen in bezwarenpatroon betreffende de locaties van de Gemeentelijke Gasfabriek te Harlingen en

het teerdestillatiebedrijf Perseverantia aan de Oude Trekvaart;

b     De reactie van de overheid op de wijze van het massale protest naar aanleiding van de uitbreidingsvergun-

       ningen in 1965 en 1978 van het Ministerie van Defensie (loodswezen) aan de Zuiderhaven 36;

c     De schuldvraag omtrent de leefomgevinghinder nabij de voormalige onderhoudswerf van Kooiman aan de

       Kanaalweg 17.
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Ad a. De verschillen in bezwarenpatroon betreffende de locaties van de Gemeentelijke Gasfabriek te

Harlingen en het teerdestillatiebedrijf Perseverantia aan de Oude Trekvaart
UUProbleemschets

In 1898 vroeg de gemeente Harlingen als nieuwe eigenaar van de gasfabriek een Hinderwetvergunning aan bij

de provincie als bevoegd gezag. Deze vergunning werd verleend zonder dat er bezwaren tegen werden

ingediend. Hierna zou nog een tiental uitbreidingsvergunningen volgen, waartegen ook geen bezwaren werden

ingediend. Er kon tenminste geen informatie in de archieven worden gevonden die hierop duidt.

De gasfabriek zou tot ongeveer 1970 openblijven en besloeg uiteindelijk het gebied tussen het Fabrieksplein en

het Rapenburg, begrensd door de Zuidoostergracht. Het gas werd opgeslagen in twee grote gashouders.

De dichtstbijzijnde bewoning was op sommige locaties minder dan 20 meter van de bedrijfsactiviteiten

verwijderd (zie figuur 62. Volgens bijlage 3 moet bij gasfabrieken rekening worden gehouden met geur- en

geluidshinder terwijl het risico voor bodemverontreiniging hoog wordt geschat. Voor geurhinder wordt het risico

bepaald  op de één na hoogste klasse. Leefomgevinghinder zou binnen een afstand van 1000 meter van het

bedrijf niet uit te sluiten zijn.

Figuur 61 Zicht op de gemeentelijke gasfabriek van Harlingen anno 1940
(Vereniging Oud Harlingen, 2000)

Op ongeveer één kilometer ten oosten van de gasfabriek verkreeg in januari 1895 W.C. Fontein een hinderwet-

vergunning voor oprichting van de NV Koolteerdestilleerderij Perseverantia. In eerste instantie verleende de

gemeente, waarbij het overigens wel een andere gemeente (Franekeradeel) betrof, de vergunning zonder er

randvoorwaarden aan te verbinden. Het was de bedoeling dat bij Perseverantia door destilleren van teer, een

afvalproduct bij de productie van gas, grondstoffen zouden worden geproduceerd voor de groeiende chemische

bedrijvigheid. Het betrof stoffen als naftaleen, benzeen, fenol en conserveringsmiddelen voor hout zoals creosoot

en carbolineum. Direct bij de oprichting van de fabriek waren al vanwege het 'milieuvervuilende' karakter van

Perseverantia bezwaren binnengekomen bij de gemeente Franekeradeel. Later kwamen tijdens de productiefase

van het bedrijf nog veel meer bezwaren binnen. In juni 1901 richtte een aantal omwonenden voor de zoveelste

keer een brief aan het gemeentebestuur, waarin ze gewag maken over de door de fabriek in de omgeving

aangerichte schade.

UUConcluderend

Hoe kan worden verklaard dat twee nagenoeg dezelfde bedrijven met bijna dezelfde leefomgevinghinder een

zodanig verschillend bezwaarpatroon opleveren? De reactie op de bedrijfsactiviteit bij het teerdestillatiebedrijf

Perseverantia kan als een normale reactie worden beschouwd. De situatie was zo risicovol dat er van een

gevaarlijke en niet acceptabele situatie sprake was. Teerdampen uit de schoorsteen vormden regelmatig een

gevaar voor omwonenden. Dit was voor de overheid, de gemeente en zelfs de erbij gehaalde Minister van

Arbeid, geen reden om het bedrijf te sluiten. De ondernemer werd op zijn woord geloofd toen hij aangaf, dat de

bedrijfsactiviteiten geen gevaar voor de omwonenden vormden. Om economische redenen was het bedrijf in

1902 echter wel gedwongen zijn poorten te sluiten.

Speculatie, harde feiten konden niet worden gevonden, levert op, dat er zich wat betreft acceptatie van de leef-

omgevinghinder van de gasfabriek, een situatie kan hebben voorgedaan die vergelijkbaar is met welke Cavalini
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beschrijft in zijn proefschrift (Cavalini, 1992). Cavalini beschrijft het gedrag van de inwoners van Hoogkerk,

vroeger een zelfstandige gemeente maar nu een stadswijk van de stad Groningen, die jarenlang werden

geconfronteerd met stankoverlast van een nabij gelegen suikerfabriek. Hij constateerde dat het hierbij ging om

een ‘beïnvloede’ kijk op het ervaren van leefomgevinghinder, een vorm van gedrag die vooral voortkwam uit de

grote financiële afhankelijkheid van de betreffende bewoners. In Harlingen bij de Gemeentelijke Gasfabriek was

dit vermoedelijk ook aan de orde.

Wel moet er op worden gewezen dat hier de situatie van 1900 aan de orde is, terwijl het onderzoek van Cavalini

in 1992 werd uitgevoerd. Waarschijnlijk zal door de grotere standsverschillen rond 1900 het effect groter zijn

geweest door de grotere economische afhankelijkheid van de ‘broodheren’. In de beschouwing van de

Gasfabriek is alleen gekeken naar leefomgevinghinder. Als bijvoorbeeld wordt gekeken naar veiligheidsaspecten

dan kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de bebouwing nabij de gashouders (zie figuur 62).

Figuur 62 Foto van woningen nabij het Gemeentelijke Gasfabriek rond 1950
(Bron: Van Oever, 1994)

De foto laat duidelijk zien dat de bewoning bijna letterlijk tegen de gashouder aan was gebouwd. De laatste van

dit rijtje huizen, die overigens wel onbewoonbaar waren verklaard maar nog wel bewoond werden (zie het witte

bord op de huizen), was op 20 meter van de gashouder gelegen.

Ad b. De reactie van de overheid op het massale protest naar aanleiding van uitbreidingsvergunningen in

1965 en 1978 van het Ministerie van Defensie (loodswezen) aan de Zuiderhaven 36

Probleemschets

In 1968 vroeg het Ministerie van Defensie een uitbreidingsvergunning aan ten behoeve van een inrichting voor

het herstellen en opslaan van betonningsvoorwerpen, sloepen en goederen voor schepen aan de Zuiderhaven 36.

In de vergunningaanvraag werd voorzien in opslag van 20.000 liter diesel in twee ondergrondse tanks, maar ook

in de bovengrondse opslag in een tank van vloeibaar propaangas. De gewenste opslag van propaan gaf

aanleiding aan de buurtbewoners om collectief te protesteren. Maar liefst 20 personen en instellingen, waaronder

ook de omliggende bedrijven tekenden bezwaar aan. Ze waren bang dat het propaan zou exploderen. Hun protest

mocht niet baten, de gemeente verstrekte 29 april 1966 in overeenstemming met de aanvraag de vergunning aan

het Loodswezen. Bij een uitbreidingsaanvraag in 1978 kwam de propaandiscussie weer terug. Opnieuw

reageerde de buurt op deze vergunningsaanvraag en tekende weer massaal bezwaar aan. Ook ditmaal mocht het

niet baten en 8 juni 1979 verkreeg het Loodswezen de gewenste vergunning. De gemeente als bevoegd gezag

verleende deze vergunning aan het Loodswezen. In de discussie tot de vergunningverlening werd de gemeente

bijgestaan door technische en juridische deskundigen van de Marine, waar toen het Loodswezen onder viel. Het

ontbrak de gemeente aan expertise om een zorgvuldige risicoanalyse uit te voeren. Twee keer negeerde de
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gemeente hierbij de grote groep omwonenden die bezwaar tegen de vergunningverlening hadden aangetekend.

De betreffende propaantank stond op minder dan 15 meter van de achterzijde van de woningen van de percelen

Zuiderhaven 30 en 32 verwijderd. Er waren geen beschermende voorzieningen aan de tank getroffen, zoals

verzinken in een aarden wal, de tank stond in de open lucht pal achter de betreffende woningen. Binnen een

straal van 15 meter gold een verbod voor het gebruik van open vuur. Bij vergunningverlening anno 2004 hadden

veel strengere randvoorwaarden voor plaatsing van een dergelijke tank gegolden. Het is vrijwel zeker dat de

plaatsing van deze tank met vloeibaar propaan thans niet op deze plaats en op deze wijze zou worden toegestaan.

Concluderend

Bij de gemeente ontbrak het aan kennis om een dergelijke vergunning zorgvuldig te behandelen en te verlenen.

De verlening van de vergunning was waarschijnlijk niet vrij van politiek, want als deze propaantank niet werd

geplaatst was de kans groot geweest dat het Loodswezen naar Terschelling was verhuisd. Dit laatste gebeurde

overigens in de jaren negentig toch. Uiteindelijk werd een vergunning afgegeven waardoor omwonenden gedu-

rende enige tientallen jaren bloot werden gesteld aan, naar huidige maatstaven, niet acceptabel risico.

Thans is het voormalige pand van het loodswezen gesloopt en is de bodem van de locatie tegelijkertijd met de

bodem van naastgelegen Scheepswerf Welgelegen gesaneerd.

Ad c. De schuldvraag omtrent de leefomgevinghinder nabij de onderhoudswerf van J.C. Kooiman aan de

Kanaalweg 17

Probleemschets

In 1924 vestigde J.C. Kooijman zich aan de Kanaalweg 17. Dit gebied behoorde op dat moment nog tot de

gemeente Barradeel, die ook de vergunning verleende. Kooijman  bouwde er een werf voor het onderhoud van

zijn baggerschepen. In het begin had Kooijman voor deze locatie geen hinderwetvergunning. Er was aan deze

zijde van het Nieuwe Kanaal nog geen bebouwing. De werf werd aan de noordzijde begrensd door de

boomgaard van Hoogland. In 1930 vroeg Kooijman vergunning aan voor zijn werfactiviteiten. Op het

bedrijfsterrein werd een smederij gebouwd en werd de bestaande timmerwerkplaats voorzien van metaal- en

houtbewerkingsmachines. De onderhoudswerf breidde in 1931 en 1935 uit voor aanpassing van de werf en de

machinewerkplaats. Tegen de hiervoor verkregen uitbreidingsvergunningen werden geen bezwaren ingediend.

In de periode 1972-1975 werd de woonwijk “De Spiker” gebouwd op de plaats van de voormalige boomgaard

van Hoogland, nabij de werf. De combinatie van de woonwijk met de scheepswerf gaf al snel aanleiding tot

problemen. Op basis van de bezwaren, die daarna regelmatig binnenkwamen, dwong de gemeente, op dat

moment de gemeente Harlingen, Kooijman om in 1978 zijn hinderwetvergunning te actualiseren. Bij alles wat

het bedrijf deed bleven echter bezwaren binnenkomen. Vanaf 1991werd de provincie bevoegd gezag, omdat het

bedrijf als een A-inrichting werd aangemerkt en daardoor overging naar de Wet Milieubeheer. De intensievere

controles van de provincie en de confrontatie met nieuwe vormen van regelgeving als de Wet Verontreiniging

Oppervlaktewater, de Wet Geluidhinder en de Wet Bodembescherming werden de ondernemer blijkbaar teveel

want in 1994 verkocht deze de voormalige scheepswerf.

UUConcluderend

Een bedrijf vestigde zich op een perceel in het niemandsland nabij de stad gelegen. Het gebied viel onder een

buurgemeente. De eerste vijf tot tien jaar werkte het bedrijf zonder vergunning, maar ontving vervolgens een

vergunning voor haar activiteiten. Na overgang van het gebied naar de gemeente Harlingen, 40 jaar later, werd

woningbouw gepleegd rondom de werf. Bezwaren van omwonenden leidden tot actualisatie van de vergunning.

Verscherping van regelgeving van sectorale milieuwetten en daaruit voortvloeiend toezicht van de diverse bevoegde

gezagen leidden uiteindelijk tot bedrijfssluiting, met achterlating van bodem- c.q waterbodemverontreiniging.

De zorgvuldigheid van de overheid bij de besluitvorming kan op zijn minst in twijfel worden getrokken. Immers was

het wel verstandig om een woonwijk rond een scheepswerf te bouwen? Vanaf die tijd werd het werk op de werf

belemmerd door bezwaren. Omdat het bedrijf op grond van de schaal van haar werkzaamheden werd ingedeeld bij

de A-inrichtingen, werd het geconfronteerd met strengere milieuwetgeving. Zowel de overheid als het bedrijf waren

schuldig aan de ontstane situatie. De gemeente worstelde met haar beperkte ruimte en het bedrijf dat werkte zoals het

in feite altijd had gedaan en in toenemende mate in strijd handelde met de steeds verscherpende regelgeving.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 4
De overheid is de verantwoordelijke instantie voor het treffen van maatregelen wanneer qua leefomgeving-

hinder in strijd wordt gehandeld met regelgeving. Rond 1900 verliep dit proces relatief soepel, want de bedrij-

ven waren loyaal aan de overheid en ze deden wat deze van hen verlangde. De gemeente trad handelend op als

tegen bedrijven bezwaar was aangetekend. Het college van B & W handelde op haar manier zorgvuldig omdat

ze hierbij werd geadviseerd door de Gemeentelijke Gezondheidscommissie en de gemeentearchitect. Bij ernstige

problemen nodigde het college de ondernemer uit voor overleg, waarbij aan de ondernemer werd verzocht

maatregelen te treffen. Het college geloofde de ondernemer meestal op zijn woord en ging er vanuit dat deze de

gewenste aanpassingen zou plegen. Van daadwerkelijk toezicht was amper sprake, het werd administratief

afgedaan en er werd bijna geen gebruik gemaakt van harde maatregelen. Dat zo werd gehandeld kwam wellicht
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omdat in veel gevallen de leden van het college van B & W en de ondernemers goede bekenden en soms familie

waren. Het tegengaan van leefomgevinghinder was gericht op het voorkomen en beperken van ziekten, vandaar

de betrokkenheid van de gezondheidscommissie, en niet op het voorkomen van hinder. Het overheidstoezicht

veranderde in de loop van de 20PP

e
PP eeuw van karakter. Toezichthoudende taken gingen naar het Rijk. Zo werden

de Gemeentelijke Gezondheidscommissies opgeheven in 1924. Na 1960 kregen ook overheden als de provincies

en het waterschap wat betreft leefomgevinghinder bevoegdheden. Het betrof bevoegdheden in het kader van de

ruimtelijke ordening, oppervlaktewaterverontreiniging, geluidshinder en afval. De ruimte om op lokaal niveau

iets te regelen verviel door de groter wordende afstand tussen bedrijfsleven en overheid. De bedrijvigheid

maakte in de loop van 20PP

e
PP eeuw in toenemende mate gebruik van complexe en ook risicovolle bedrijfsprocessen.

De overheid ontbrak het aan kennis om vergunningsaanvragen van deze bedrijven goed te beoordelen en er

toezicht op te houden. Daarnaast was de regelgeving er ook niet op ingesteld. Zo had de gemeentelijke overheid

tot ongeveer 1960 voor deze complexere bedrijvigheid alleen de beschikking over de Hinderwet. Vanaf 1970,

periode C, ontstond maatschappelijk draagvlak om leefomgevinghinder niet langer te accepteren en deze in

toenemende mate te binden aan regelgeving. Met de sectorale regelgeving, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening,

de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de Afvalstoffenwet, etc, die in 1991 werden opgenomen in de Wet

Milieubeheer, kreeg de overheid meer en betere mogelijkheden voor de aanpak van leefomgevinghinder.

Hierdoor professionaliseerden de vergunningverlening en de handhaving van maatregelen. Het was niet langer

meer vanzelfsprekend dat de bedrijven alles deden wat de overheid verlangde. De overheid trad corrigerend op

met dwangsommen en het actualiseren van verjaarde vergunningen.

10.5  Toegevoegde waarde gebruik van deelperioden in het onderzoek
Deelonderzoeksvraag 5 moet duidelijk maken of de onderverdeling van de periode 1870-2000 in de drie perio-

den toegevoegde waarde had voor het onderzoek. Deelonderzoeksvraag 5 luidde als volgt: ‘Zijn er perioden in

de tijdfase 1870-2000 aan te wijzen waardoor maatschappelijke verschillen door de leefomgevinghinder

duidelijker kunnen worden aangetoond?’. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt geprobeerd

deelonderzoeksvraag 5 te verantwoorden.

In het onderzoek toegepaste tijdsindeling
In hoofdstuk 2 werd voorgesteld de onderzoeksperiode in drie perioden op te delen. Het betrof periode A, 1870-

1920, periode B, 1920-1970 en periode C, 1970-2000.

Periode A; 1870-1920 Periode B; 1920-1970 Periode C; 1970-2000

- hiërarchische samenleving

- slechte werk- en leefsituatie

- strijd door opkomst vakbond

- geringe acceptatiegraad voor

   bezwaar maken

- verzuilde standsgevoelige

  samenleving

- betere werk- en leefsituatie

- grotere rol vakbond

- ontstaan grote middengroep

- na WO II wederopbouw

- individualisering

- secularisatie

- toename welvaart

- acceptatie milieubeleid

- ontstaan maatschappelijk

   overlegmodel

Tabel 52 Typering landelijke trends in de drie perioden van het onderzoek (bron § 2.3)

De indeling is gebaseerd op markante landelijke historische ijkpunten. In tabel 52 is van de drie geselecteerde

perioden een aantal karakteristieken weergegeven. Deze indeling is bij de uitwerking van het onderzoek

gebruikt. Gehoopt werd dat vergelijking van de maatschappelijke karakteristieken verklaringen zouden bieden

voor over leefomgevinghinder waargenomen verschijnselen.

UUPeriode A, 1870-1920

In § 5.3 en § 9.1 komt naar voren dat de manier waarop bezwaar werd ingediend vanaf ongeveer 1920

veranderde. Pas na het verdwijnen van de machtssituatie van de ‘liberale broodheren’, mede door de Kieswet

van 1917, kon dit veranderen. In periode A werd de bedrijvigheid weinig in de weg gelegd. Alleen bedrijven die

forse leefomgevinghinder veroorzaakten, ondervonden belemmeringen van de overheid. De reden dat tegen

dergelijke activiteiten werd opgetreden was meer ter voorkoming van maatschappelijke onrust, dan ter beperking

van de leefomgeving.

UUPeriode B, 1920-1970

Periode B kenmerkte zich door twee dramatische gebeurtenissen, in casu de economische malaise na de

beurskrach van 1929 en de Tweede Wereldoorlog. Voor het onderzoeksgebied deden zich in deze periode twee

opvallende ontwikkelingen voor. Ten eerste sloot rond de jaren twintig de voor het gebied typerende bedrijvig-

heid zoals zoutziederijen, zeepziederijen, exportslagerijen, steenfabrieken en aan de zeilvaart verbonden bedrij-
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ven. Ten tweede werd door de totstandkoming van de Afsluitdijk Harlingen de enige havenstad van de regio. Het

onderzoek signaleert duidelijk de grote economische terugval door uit de stad wegtrekkende bedrijvigheid (zie

onder ander hoofdstuk 9). De afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk had tot gevolg dat Harlingen na de

Tweede Wereldoorlog kon uitgroeien tot een visserijhaven van betekenis.. Deze visserij gaf aan de andere kant

ook aanleiding tot nogal wat bezwaren. Een voorbeeld hiervan was de garnalendrogerij. Deze droogactiviteiten

die eerst aan de Westerzeedijk en later op het motorschip ‘De Ingrid’ in de havenmond plaatsvonden, gaven

jarenlang aanleiding tot grootschalige geurhinder.

UUPeriode C, 1970-2000

In periode C komt uit het bezwarenpatroon de overgang van de bedrijvigheid naar metaal, mede door de

opkomende visserij en waterrecreatie, naar voren. Zeven scheepswerven zijn in het onderzoek meegenomen.

Door de scheepswerven werd ook in het bijzonder de omschakeling van de regelgeving van de Hinderwet naar

de sectorale milieuwetten en later naar de Wet Milieubeheer zichtbaar.

In periode C werd leefomgevinghinder in toenemende mate, door het groeiende milieubesef vanaf 1970,

gebonden aan regelgeving. Hierdoor kreeg de overheid meer mogelijkheden om leefomgevinghinder te

voorkomen en te beperken.

Verantwoording deelonderzoeksvraag 5

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat door de indeling van de jaren 1870-2000 in drie deelperioden de maat-

schappelijke ontwikkeling kan worden gevolgd. Omdat hierdoor de mogelijkheid werd geboden om sommige

verschijnselen over leefomgevinghinder te verklaren, kan aan het gebruik van de drie deelperioden een toege-

voegde waarde worden toegekend voor het onderzoek. De paragraaf wordt afgesloten met een evaluatie van het

onderzoek.

10.6 Terugblik op het onderzoek
In voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van het onderzoek verantwoord aan de hand van

de vijf deelonderzoeksvragen. In deze paragraaf wordt teruggeblikt op het onderzoek. Hierbij is aandacht voor

de problemen die tijdens de uitvoer zijn tegengekomen en welke keuzes hiervoor zijn gebruikt. Achtereenvolgens

komen aan de orde, de aanleiding tot het onderzoek, het gebruikte model, het gekozen onderzoeksgebied, de

selectie van de bedrijven en de uitkomsten van het onderzoek. De terugblik op het onderzoek wordt afgesloten

met de waardebepaling van het onderzoek aan de hand van een evaluatie.

De aanleiding van het onderzoek
In dit onderzoek staan de nadelige milieu-effecten van industriële activiteiten in Nederland tussen de jaren 1870-

2000 centraal. Geprobeerd is na te gaan hoe milieueffecten in deze periode werden ervaren en of er maatregelen

ter voorkoming dan wel beperkingen werden getroffen. Aan de hand van door burgers ingediende bezwaren is

geprobeerd inzicht in deze ‘nadelige gevolgen van industriële activiteiten’ te verkrijgen. We vragen ons in het

bijzonder af in welke mate het indienen van bezwaren bijdroeg aan het treffen van maatregelen voor gerezen

problemen en we proberen er achter te komen hoe betrokken overheden zich hierbij opstelden. Voorafgaand

onderzoek van Van Zon (1986) en Verbruggen (2000) toonde aan dat generaties lang de stedelijke leefomge-

ving werd geconfronteerd met hinder. Dit onderzoek, een interdisciplinair onderzoek van milieuwetenschappen

en economische geschiedenis, stelt zich ten doel om na te gaan in hoeverre de bedrijvigheid in de periode 1870-

2000 hieraan bijdroeg. Omdat er geen directe meetgegevens van de leefomgevinghinder van de volledige periode

bekend zijn, dient naar alternatieven te worden gezocht. In navolging van Verbruggen (2000), die een vergelijk-

baar onderzoek deed in Gent in Vlaanderen, is er zover wij weten voor de eerste keer gekozen, dit te doen op

basis van aan de bedrijvigheid verleende vergunningen.

Modelmatige benadering
Er is voor gekozen om het onderzoek uit te voeren met een voorbeeldstudie. Onderzoekseenheden zijn de basis

van een voorbeeldstudie, terwijl onderzoekskenmerken variabelen zijn die iets zeggen over een

onderzoekseenheid. In dit onderzoek is ervoor gekozen om het bedrijf, het onderzoeksgeval, te beschouwen als

een onderzoekseenheid. Onderzoeksgevallen zijn bedrijven die in de onderzoeksperiode een bepaalde tijd in het

onderzoeksgebied, de gemeente Harlingen waren gevestigd of nog gevestigd zijn. Omdat het bebouwde gebied

het meest werd geconfronteerd met leefomgevinghinder is een onderzoeksgebied gekozen, dat en dichtbevolkt

was en verhoudingsgewijs veel bedrijvigheid had, in casu de gemeente Harlingen. Door bestudering van de

totstandkoming, de ontwikkeling en soms de teloorgang van bedrijven en  beschrijving van de reactie van de

omwonenden op het productieproces is een beeld verkregen van de onderzoeksperiode.
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Door binnen een bepaald onderzoeksgebied genoeg bedrijven te selecteren is inzicht verkregen in de ontwikke-

ling van de locale leefomgevinghinder en daarmee verbandhoudende maatschappelijke veranderingen over een

langere periode.

Vanaf 1810 bezat Nederland regelgeving die toeziet op de veroorzaakte hinder. Dit betrof een Keizerlijk

Decreet. Dit decreet werd in 1824 omgevormd, waarbij de regelgeving werd uitgebreid tot het Koninklijk Besluit

(KB). Het KB van 1824 bleef van kracht tot 1874, toen de Fabriekswet tot stand kwam. De Fabriekswet werd op

haar beurt in 1896 opgevolgd door de Hinderwet. De Hinderwet bleef, behalve een aantal beperkte wijzigingen,

van kracht tot 1993 toen deze opging in de Wet Milieubeheer.

Figuur 63 Advies van de gemeentearchitect aan het college van Burgemeester en Wethouder in 1906
over de vergunningsaanvraag van vetsmelter H. de Bruin (Gemeentelijk archief van

Harlingen)

De gemeentearchitect (thans directeur gemeentewerken) en de Gemeentelijke Gezondheidscommissie

adviseerden het college van B & W omtrent vergunningen waarin mogelijk de volksgezondheid in geding kwam.

Dit was in overeenstemming met een gemeentelijke verordening die voortvloeide uit de Gezondheidswet I van

1865 (zie hoofdstuk 4).

De procedure van vergunningverlening bleef in principe voor de onderzoeksperiode onveranderd. De onder-

nemer vroeg vergunning aan bij de vestiging van een bedrijf en voor veranderingen in de bedrijfsactiviteiten was

een uitbreidingsvergunning nodig. Voor het werken in het bedrijf werden voorschriften opgesteld die het bedrijf

moest naleven. Omwonenden hadden het recht om bezwaar in te dienen tegen de verschillende fasen van

vergunningverlening. Door de bezwaren, per bedrijf, per bedrijfstak, wanneer, hoeveel, etc, te volgen kan een

indruk worden verkregen van de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder.

Eén van de bedrijven die op deze manier werd onderzocht is houtbehandelingsbedrijf Meinesz (onderzoekslo-

catie 82). Figuur 64 toont dit bedrijf rond 1950.

Het in het onderzoek gebruikte model is gebaseerd op de fasen die kunnen worden onderscheiden bij de

vergunningverlening. Dit zijn de vergunningsaanvraag, de uitbreidingsvergunning en de productieperiode van

het bedrijf. Behalve dat is gekeken naar bezwaren, is ook nagegaan wat het effect van het bezwaar was en welke

rol het bedrijf en de overheid hierbij innam.
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Figuur 64 Foto van de Houthandel Meinesz aan de Bolswarder Trekvaart rond 1950
(bron, internetsite Vereniging Oud-Harlingen 2004)

Het vlakbij Harlingen aan de Bolswarder Trekvaart gelegen houtbehandelingsbedrijf Meinesz bood jarenlang

werk aan tientallen Harlingers. In de loop van de jaren tachtig verhuisde het bedrijf van deze locatie en werd de

bodem gesaneerd. Een mooi detail op deze foto is dat de oorspronkelijke draaibrug voor de, toen nog tussen

Leeuwarden en Harlingen rijdende, stoomtrein nog zichtbaar is.

Toetsing gekozen onderzoeksopzet
Om te beoordelen of de gekozen benadering acceptabel is, is deze getoetst. De toetsing is uitgevoerd met

betrekking tot de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens, de geldigheid van de onderzoeksresultaten en de

controleerbaarheid van het proces. De toetsing laat zien dat de betrouwbaarheid en de geldigheid van de

gegevens acceptabel zijn. De betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens is acceptabel omdat de verzamelde

gegevens afkomstig zijn van bedrijven die hebben bestaan of soms nog bestaan. De geldigheid van de

onderzoeksresultaten worden bepaald door de dekkingsgraad van het onderzoek. Een dekkingsgraad van 18 %

van de locale bedrijvigheid is acceptabel voor een kwalitatief onderzoek.

De controleerbaarheid van het onderzoek is ook acceptabel. De in het onderzoek gebruikte stappen worden

ondersteund met tabellen, grafieken en bijlagen, terwijl de gebruikte berekeningen goed te volgen zijn.

Behalve met betrekking tot de toegelichte drie aspecten was er bij het begin van het onderzoek nog een

belangrijke vraag: ‘Is de gewenste informatie wel te vinden?’. Het was bekend dat de gewenste informatie

opgeslagen ligt in diverse archieven tussen duizenden andere vormen van gemeentelijke correspondentie. Zo kan

de informatie over de Hinderwet en haar juridische voorlopers, maar ook die van de opvolger, de Wet

Milieubeheer, worden teruggevonden in Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke archieven. Het probleem hierbij is

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van het midden in de jaren negentig van de 20PP

e
PP eeuw

ingevoerde beleid van dit Ministerie mogen verleende hinderwetvergunningen worden vernietigd één jaar na

datum van het vervallen ervan. Voor veel gemeenten vormde dit de aanleiding om oude hinderwetvergunningen

te vernietigen. Vooronderzoek toonde aan dat in de archieven voor dit onderzoek, in casu die van de gemeenten

Harlingen en Franekeradeel, de provincie Fryslân en het Algemeen Rijksarchief, de vergunningen nog aanwezig

zijn en dat ze bovendien goed ontsloten zijn.

Het onderzoeksgebied

Om de te verzamelen gegevens goed te kunnen interpreteren, is vanuit diverse beleidsvelden naar Harlingen

gekeken. De nadruk lag hierbij op de sociaal-economische ontwikkeling omdat de bedrijvigheid centraal staat in

dit onderzoek. Een impressie van een stuk van de ontwikkeling van Harlingen wordt scherp neergezet in een

gedicht van de in Harlingen geboren schrijver en dichter Simon Vestdijk (1898-1971). Dit gedicht uit 1933, dat

voor in het proefschrift staat weergegeven, geeft duidelijk de sfeer weer in het Harlingen van de jaren dertig van

de 20PP

e
PP eeuw. Het was voor Harlingen economisch gezien een dramatische periode. Harlingen raakte definitief

haar zeventiende-eeuwse glorie kwijt en werd een gewoon stadje binnen Nederland. Ten opzichte van de

belangrijkste economische kerngebieden, die in het westen van het land lagen, had Harlingen een te afgelegen
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ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke haven te kunnen handhaven. De haven van

Harlingen was daarnaast te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, was te ondiep.

Voor Harlingen viel rond 1920 een groot deel van haar traditioneel eigen bedrijvigheid weg door vervanging of

verplaatsing van de productie. Zo verdwenen tegel- en plateelfabrieken, zoutziederijen, houtzaagmolens,

touwslagerijen en zeilmakerijen. Wel kwamen er nieuwe bedrijven voor in de plaats. Door hun verbondenheid

met de haven vestigden deze bedrijven, onder andere exportslagerijen, huidenhandel, houthandel, etc, zich

overwegend aan de zuidwestzijde van de stad waar ruimte was ontstaan door slechting van de stadwallen en

demping van grachten. Door de economische crisis als gevolg van de beurskrach in 1929 draaiden de bedrijven

die nog in Harlingen waren daarna op het minimumniveau. Deze economische stagnatie duurde tot na de Tweede

Wereldoorlog.

Figuur 65 Bedrijven in de oude stadskern van Harlingen waarvan het vermoeden bestaat dat de
bodem is vervuild (Bron, Provinciaal Historisch bodembestand)

Deze op de kaart aangegeven locaties zijn geselecteerd op grond van de bedrijfsactiviteiten met het UBI-model

(Model met betrekking tot de Uniforme Bron Indeling model, zie hoofdstuk 6). Met het UBI-model kan van

voormalige bedrijfsactiviteiten worden geschat of ze mogelijk de bodem hebben verontreinigd. In de op de kaart

met een stip weergegeven bedrijven, voor de gehele gemeente Harlingen in totaal 1088, is gewerkt met proces-

sen die mogelijk de bodem hebben vervuild. Het zijn bedrijven uit de periode 1850-2000. Hoewel de bedrijven

die de bodem niet vervuilden niet op het kaartje zijn aangegeven, verschaft het toch een aanwijzing van de

dichtheid van de bedrijvigheid in Harlingen.

Vóór deze dramatische jaren zag het er voor Harlingen economisch gezien geheel anders uit. Harlingen was vanaf de

17PP

e
PP tot en met het begin van de 20PP

e
PP eeuw in Nederland een belangrijke industrie- en havenstad. Jarenlang was de

stad na Amsterdam en Rotterdam de derde haven. In de 19PP

e
PP eeuw was Harlingen zelfs een tijd de grootste

boterexporteur van Nederland.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Harlinger bedrijvigheid een relatief gunstige ontwikkeling door. De

bedrijven konden profiteren van de wederopbouw die plaatsvond in Nederland. Vooral de visserij fungeerde als

aanjager van de bedrijvigheid. Harlingen had blijkbaar een aanzuigende werking op ondernemers in de

visserijbedrijfstak omdat de stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige Friese zeehaven was

geworden.

Door de toename van de visserij kregen ook verwante en toeleverende bedrijven een impuls. Vooral de

scheepsbewerkende bedrijven profiteerden hiervan. De geleidelijk groeiende welvaart vanaf circa 1970 maakte

het mogelijk dat Harlingen zich in toenemende mate profileerde op het gebied van toerisme. Zo werd historisch

Harlingen vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, als thuishaven ontdekt voor dit
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type schepen. Veel particuliere zeejachten en de zogenaamde Bruine Vaart kozen hiervoor. Deze ontwikkeling

verschafte veel werk in de dienstverlenende sector, aan horeca en winkels.

Selectie van de te onderzoeken bedrijven

Uit vooronderzoek bleek dat het niet zinvol was om de volledige bedrijvigheid van Harlingen te onderzoeken op

bezwaren. De sector diensten ( horeca, winkeliers, etc,) viel af omdat daar weinig of geen leefomgevinghinder en

daarmee vermoedelijk geen bezwaren tegen deze bedrijvigheid konden worden verwacht. Om deze reden is

besloten om de bedrijven voor dit onderzoek te bepalen met een selectie. Een drietal toetsingsinstrumenten is

gekozen voor de selectie, een categorie-indeling van milieuhinderlijke bedrijven op grond van het risico voor

lucht, stof, en geluid; het UBI-model waarmee het risico voor de bodemverontreiniging kon worden geschat en

een beoordeling op het risico voor oppervlaktewaterverontreiniging.

Aan de hand van de toetsinginstrumenten werden uit de Harlinger bedrijvigheid in de onderzoeksperiode vijf

categorieën bedrijfstakken geselecteerd. Van de in totaal 113 bedrijven, die onder deze bedrijfstakken vielen,

werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof hierbij vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid /

industrie. Op de vraag hoe we op eenduidige manier de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000

veroorzaakte leefomgevinghinder gaan beoordelen, is besloten om dit met actuele criteria te doen. Hedendaagse

methodieken bleken beter leefomgevinghinder vast te kunnen stellen dan beoordelingen uit eerdere periodes.

Het verzamelen van de gegevens voor het onderzoek uit de archieven was geen eenvoudige opgave. Het zoeken

naar de gegevens bleek erg tijdrovend te zijn. Zelfs met behulp van het provinciaal Historisch Bodembestand

(HBB), waarin veel verwijzingen naar archiefdossiers zijn opgenomen, vergde het onderzoek veel geduld.

Uitkomsten van het onderzoek
Van de 82 voor dit onderzoek geselecteerde bedrijven, die circa 18 % van de lokale bedrijvigheid omvatten,

bleken 40 te zijn geconfronteerd met bezwaren. Tegen deze 40 bedrijven zijn in totaal 350 bezwaren ingediend.

De uitkomsten geven aan dat ongeveer driemaal zo vaak op collectieve wijze bezwaar werd ingediend als

individueel. Dat meer collectief bezwaar wordt ingediend komt overeen met de verwachting. Individuen zullen

namelijk proberen medestanders te vinden als hinder onvrijwillig wordt ondergaan en/of gevolgen heeft voor

grote groepen mensen.

Figuur 66 laat zien dat geurhinder werd ervaren als het grootste probleem. Oppervlaktewaterverontreiniging

blijkt in alle periodes als een probleem te zijn gezien, terwijl de bodemproblematiek vooral in de laatste periodes

naar voren kwam. Stof- en verkeershinder blijken over de onderzoeksperiode als beperkte problemen te zijn

ervaren, terwijl voor geluid een stijging, zij het een beperkte, is waar te nemen.

Figuur 66 De ervaren leefomgevinghinder in de drie perioden

Waren het in periode A (1870-1920) vooral de lagere maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode

B (1920-1970) maar ook in periode C (1970-2000) verschoof dit naar de maatschappelijke middengroepen.

Opvallend is verder dat in de hogere groepen minder gebruik werd gemaakt van bezwaren.
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De meeste bezwaren waren er op gericht dat de bedrijven de randvoorwaarden van de vergunning beter

naleefden. Uit de bezwaren 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.

Het onderzoek toont aan dat 92% van de ondernemers zich in de onderzoeksperiode loyaal aan de overheid

opstelde. 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.

Aan de hand van berekeningen is aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de veronderstelde en de

ervaren leefomgevinghinder. De veronderstelde leefomgevinghinder is hierbij bepaald op basis van actuele

criteria, terwijl de ervaren hinder op basis van ingediende bezwaren is vastgesteld. Dat er een direct verband is

aangetoond, betekent niet alleen dat er bezwaren zijn ingediend maar dat er ook daadwerkelijk

leefomgevinghinder is veroorzaakt.

Uit de uitkomsten van het onderzoek kan ook worden afgeleid dat in de periode vóór 1900 in verhouding tot de

vermoedelijk aanwezige leefomgevinghinder weinig bezwaren werden ingediend. Waarschijnlijk is dit te wijten

aan de sociale ongelijkheid die toen bestond. Hoewel de bedrijvigheid en overheidsbemoeienis in de periode

1950-1970 toenamen, bleef het aantal bezwaren op hetzelfde niveau. Dit is vooral toe te schrijven aan een aantal

bedrijfscategorieën, onder andere de visverwerkende bedrijvigheid, die incidenteel nog leefomgevinghinder

veroorzaakte.

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven vanaf circa 1970 in toenemende mate werden geconfronteerd met

strengere vergunningseisen, terwijl tegelijkertijd het toezicht daarop strenger werd. De aanleiding daartoe

vormde de opkomst van de sectorale regelgeving en later de overgang naar de Wet Milieubeheer, aangevuld met

de daaraan verbonden toezichts - en handhavingsactiviteiten..

Figuur 67 Geluidhinder van de geselecteerde bedrijvigheid in de periode 1970-2000

Deze ontwikkeling bewijst temeer dat de Hinderwet geen Milieuwet was maar alleen diende om de directe omgeving

rondom inrichtingen te vrijwaren van gevaar, schade of hinder. Aalders stelt (1984) dat de Hinderwet niet in alle

situaties gevaar, schade en hinder kon voorkomen. Ook bleek uit een evaluatie van deze wet in 1980 dat deze al

tientallen jaren tekortschoot. Zo had de helft van de inrichtingen geen vergunning, terwijl de gemeente als bevoegd

gezag niet was toegerust om de relatief ingewikkelde voorschriften van de Hinderwet doelmatig uit te voeren.

In de woorden van Aalders in 1984 was het toezicht op bedrijven (handhaving) door gemeenten een wassen neus.

Volgens hem was toezicht op de bedrijvigheid vooral bij kleinere gemeenten meestal een zaak van willekeur zowel

richting bedrijven als richting bezwaarmakers.

Blijkbaar was dit ook de mening van het Rijk, want vanaf 1965 komen geleidelijk aan de sectorale Milieuwetten

tot stand, zoals de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Daarnaast moest de gemeente op onderdelen van het

leefomgevingsbeleid het bevoegde gezag delen met andere overheidsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de
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provincie voor de Wet Geluidhinder, de Wet Bodembescherming en later de Wet Milieubeheer en het

Waterschap Friesland met betrekking tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

De uitkomsten van het onderzoek laten verder zien dat vanaf circa 1970 een daling inzette van het aantal

bezwaren. Een belangrijke reden voor deze daling is dat de bedrijvigheid zich steeds meer vestigde op de buiten

de stad ingerichte bedrijfsterreinen. Ter illustratie van deze trend is het al in hoofdstuk 9 weergegeven kaartje

over de geluidsemissie van de periode 1970-2000 (figuur 67) weergegeven.

Als we naar de overheidsbemoeienis kijken, dan komt voor periode A (1870-1920) naar voren dat de

overheidsbemoeienis meer de vorm had van een soort van adviserende rol in plaats van een handhavende. Deze

vorm van ‘risicomijdend gedrag’ in de richting van de bedrijvigheid bleek doordat bij duidelijke problemen

‘hogere instanties’ zoals de commissaris van de Koningin of ook de Minister van Arbeid erbij werden betrokken.

Na 1930 toen de Rijksinspecties totstandkwamen 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

een andere gedaante aangenomen. De bedrijvigheid was ook niet dezelfde bedrijvigheid van daarvoor. De innige

band tussen overheid en bedrijvigheid was verdwenen. De overheid liet het belang van de bezwaarmakers meer

doorklinken in haar besluitvorming. Rijksdiensten als de arbeidsinspectie werden in toenemende mate bij de

vergunningverlening betrokken. Vergunningverlening en handhaving van leefomgevinghinder

professionaliseerde. De vanzelfsprekendheid vervaagde dat de bedrijvigheid alles deed wat de overheid

verlangde. De overheid trad corrigerend op met dwangsommen en actualiseren van verjaarde vergunningen.

Dan speelt ook nog het probleem van de ‘dubbele rol’ bij de overheid. Overheden als gemeenten, provincies en

het Rijk hebben behalve beleids- en vergunningverlenende ook uitvoerende taken. Dit onderzoek toont aan dat

de overheden in de onderzoeksperiode moeite hadden met het gescheiden houden van beide taken. De

verzamelde gegevens laten zien dat uitvoerende overheidsbedrijven zich precies gedroegen als normale

bedrijven. Ook zij probeerden zich als het kon aan de geldende regelgeving te onttrekken.

De geraadpleegde stukken laten zien dat de meest overheidsinstellingen van voor 1960 niet actuele vergunningen

beschikten. Pas rond 1970 verlangde de overheid van haar eigen instellingen dat ze ook een actuele vergunning

hadden.

Evaluatie van onderzoek
In § 1.4 stelden we ons ten doel om een methodiek te ontwikkelen die ons inzicht zou verschaffen in het ervaren

van leefomgevinghinder in een bepaalde tijd in een onderzoeksgebied. Voor de ontwikkeling van de methode

was het nodig dat werd nagegaan hoe binnen het onderzoeksgebied op leefomgevinghinder werd gereageerd of

de eventuele reactie effect had en hoe het bevoegde gezag daarmee omging.

Vooronderzoek toonde aan dat het niet haalbaar was om een dergelijk onderzoek op landelijke of regionale

schaal uit te voeren. Na een selectie is besloten om aan de hand van een voorbeeldstudie in de Friese havenstad

Harlingen te proberen het onderzoeksdoel te realiseren.

In tegenstelling tot eerder onderzoek werd ervoor gekozen de onderzoeksperiode door te laten lopen tot in de

huidige tijd. Terwijl eerder onderzoek maar één periode onderscheidde, is er hiervoor gekozen de

onderzoeksperiode te splitsen in drie gedeelten. Door deze werkwijze is het mogelijk om scherpere

maatschappelijke wijzigingen en daaruit voortvloeiende effecten waar te nemen.

In § 1.5 stelden we dat de ontwikkeling van het geselecteerde onderzoeksgebied, de stad Harlingen, niet op zich

zelf staat en dat het daarom mogelijk moet zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor nog meerdere doelen te

gebruiken. Ten eerste moeten soortgelijke uitkomsten kunnen worden teruggevonden in gemeenten die een

vergelijkbare ontwikkeling als Harlingen hebben doorgemaakt. Daarnaast moet het, ten tweede, mogelijk zijn op

grond van de uitkomsten een indruk te krijgen van de landelijke ontwikkeling van leefomgevinghinder in de

onderzoeksperiode te krijgen. Mede op grond van deze gestelde voorwaarden is het onderzoek aan de hand van

de volgende vragen geëvalueerd:

• Wat hebben we met dit onderzoek bereikt?

• Is de ontwikkelde methodiek ook toepasbaar voor andere steden?

UUWat hebben we met dit onderzoek bereikt?

In dit onderzoek is de schriftelijke c.q. formeel gerapporteerde menselijke reactie op leefomgevinghinder van

aanwezige bedrijvigheid als receptor gebruikt om inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen te krijgen. De

potentiële milieudruk van de bedrijvigheid werd hierbij aan de hand van hedendaagse criteria beoordeeld. Omdat

het onderzoek zich vooral richtte op de bedrijvigheid bleef de aandacht beperkt tot bij bedrijfsactiviteiten

vrijkomende, voor leefomgevinghinder bepalende, stoffen.

In het onderzoek is daarom niet gekeken naar andere effecten, zoals schade aan de natuur, door de eventueel bij

de bedrijvigheid vrijkomende stoffen. Dit komt ook doordat de meeste bedrijven in of nabij bebouwde gebieden

te vinden waren / zijn, waar amper natuurlijke gebieden zijn.
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In dit onderzoek is, meer dan bij eerder uitgevoerd onderzoek op het gebied van milieuhistorie, gebruik gemaakt

van een cijfermatige benadering. Dit werd mogelijk door de mate van ervaren van de belangrijkste hinderpara-

meters, zoals onder ander geur, geluid, stof, etc, te koppelen aan een meetwaarde.

Deze benadering is alleen haalbaar als de onderliggende gegevens voldoen aan hoge eisen. De in het kader van

dit onderzoek gebruikte gegevensset is afkomstig van 82 uit de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied geselec-

teerde bedrijven. De informatie van de bedrijven is verzameld uit overheidsarchieven.

Het onderzoek was praktisch gezien niet haalbaar geweest als niet kon worden teruggevallen op het provinciaal

Historisch Bodem bestand dat totstandkwam in opdracht van de provincie Fryslân. Dit Historisch Bodembestand

omvat onder andere gegevens van veel voormalige bedrijfsactiviteiten in Harlingen in de periode 1850-2000.

Op basis van de verzamelde gegevens kon in dit onderzoek een generieke methode worden ontwikkeld waar-

door het mogelijk is om voor elk moment in een gebied een inschatting te maken van de locale milieuhinder.

Aan de hand van hedendaagse criteria kan met de ontwikkelde benadering een verband worden gelegd tussen

milieuhinder van het heden met het verleden. Daarnaast kan de in het verleden vermoedelijk veroorzaakte

leefomgevinghinder worden aangetoond en geconfronteerd met in de tijd zelf ervaren hinder.

Figuur 68 Een afbeelding van het bedrijf de Delftse Rubber Industrie (DRI) in 1953 aan de
Noorderwal  (Afbeelding van een voormalig werknemer van de DRI)

De DRI (onderzoeksgeval 47), die was gevestigd aan de Noorderwal 1 te Harlingen in 1953, heette in de

volksmond de ‘ballonnenfabriek’. In het naoorlogse Nederland was slechts een paar van dit type bedrijven

gevestigd. Het gebouw waarin het bedrijf zich vestigde was in de Tweede Wereldoorlog in gebruik als

gaarkeuken. Rondom de ballonnenfabriek hing altijd de geur van gebruikte talk en oplosmiddelen.

De nieuwe benadering is in dit onderzoek ook toegepast om verklaringen te zoeken voor sociale verschijnselen

uit het verleden. Zo kon onder andere worden nagegaan hoe in de onderzoeksperiode het milieubesef veranderde

en in welke zin de rol van de overheid zich in de onderzoeksperiode ontwikkelde met betrekking tot milieuhin-

der.

UUIs de ontwikkelde werkwijze ook toepasbaar voor andere steden?

Omdat in dit onderzoek vooral de nadruk lag op de totstandkoming van de methodiek, was de tijd te beperkt om

de methode toe te passen in andere gebieden. Met de ontwikkeling van de genoemde methodiek is inzicht
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verkregen in de effecten van leefomgevinghinder in en nabij de stad Harlingen in de periode 1870-2000. Als het

voor Harlingen kan, dan zou het ook voor andere steden of wellicht voor geheel Nederland moeten kunnen. De

volgende te stellen vraag is: ‘Kan deze benadering ook voor andere gebieden worden toegepast?’.

Het antwoord op deze vraag is een gekwalificeerd ‘ja’. Een voorwaarde is wel dat de toegepaste gegevens

worden verzameld op dezelfde wijze en onder vergelijkbare condities. Zo dienen de archieven van het potentiële

onderzoeksgebied toegankelijk te zijn voor een dergelijk onderzoek. De gegevens van de te selecteren bedrijven

moeten in het bijzonder in de betreffende archieven te vinden zijn. De aanwezigheid van een provinciaal of

gemeentelijk historisch bodembestand kan een dergelijk onderzoek bevorderen. In het kader van het in beeld

brengen van de landelijke bodemproblematiek zijn in veel plaatsen in Nederland de laatste jaren de afgegeven

hinderwetvergunningen van voormalige bedrijfsactiviteiten vanaf eind 19PP

e
PP eeuw geïnventariseerd. De in dit

verband gerealiseerde bronnenbestanden kunnen een goede basis vormen voor deze onderzoekstypen.

Ook de geografische ligging van een potentieel onderzoeksgebied is van belang. Het onderzoek in Harlingen had

als voordeel dat deze plaats geografisch gezien relatief geïsoleerd ligt. Door deze ligging is vermenging met

andere vormen van leefomgevinghinder van nabijgelegen bedrijven, behalve van de geuren van het omringende

platteland, bijna onmogelijk.

Een ander kritisch punt is de selectie van de te onderzoeken bedrijven in een onderzoeksgebied. Omdat de

bedrijvigheid als veroorzaker is aangewezen moeten er wel voldoende bedrijven aanwezig zijn. In Harlingen

waren in het begin van de onderzoeksperiode voldoende bedrijven aanwezig. Aan het einde ervan was de

dichtheid van bedrijvigheid wat aan de lage kant.

UUHet onderzoek overziende

Het onderzoek overziende kan concluderend worden opgemerkt dat, met de ontwikkeling van een methodiek

voor het meten van leefomgevinghinder, het doel van het onderzoek is gerealiseerd. Het onderzoek heeft als

voornaamste uitkomst dat de ontwikkelde meetmethode kan worden toegepast om verklaringen te verschaffen

voor milieuvraagstukken, zoals milieuhinder, in het verleden. Zo kon onder andere worden nagegaan hoe in de

onderzoeksperiode het milieubesef veranderde en in welke zin de rol van de overheid zich in de

onderzoeksperiode ontwikkelde met betrekking tot de beoordeling van milieuhinder.




