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Figuur 7 Plaats van hoofdstuk 2 in het schema van het onderzoek
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Figuur 19 Plattegrondtekening (deels) bij een vergunningsaanvraag overeenkomstig de Fabriekswet van de
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Figuur 24             Eenvoudige omkeerbare relatie van het omgaan met een bezwaar



204

Figuur 25 Schematische weergave van het ondergaan van leefomgevinghinder en mogelijke daarmee

samenhangend gedrag
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Figuur 27       Bron-pad-bedreigd object-model
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Tabel 17      Toetsing op instrument 1

Tabel 18              Toetsing op instrument 2

Tabel 19              Toetsing aan instrument 3
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Tabel 21 Typering landelijke trends drie perioden onderzoek
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Figuur 34 Plaats van het hoofdstuk 7 in het schema van het onderzoek
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Figuur 39 Plaats van hoofdstuk 8 in het schema van het onderzoek

Figuur 40 Informatieketen van het onderzoek

Figuur 41      Advertentie firma Meinesz in 1954
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Tabel 42              Het effect van de ingediende bezwaren per periode
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Figuur 48 Grafische vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder van de

metaalbewerkende bedrijvigheid, bedrijfscategorie IV
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Figuur 50 Grafiek van de ervaren leefomgevinghinder in de drie perioden
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Figuur 52 Overlap van geuremissie van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in periode B, 1920-1970

Figuur 53 Overlap van geuremissie van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in periode C, 1970-2000

Figuur 54   Overlap van geluidemissie van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in periode A, 1870-1920

Figuur 55 Overlap van geluidemissie van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in periode B, 1920-1970

Figuur 56 Overlap van geluidemissie van de geselecteerde bedrijven in Harlingen in periode C, 1970-2000
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voordele, ten nadele of neutraal van de onderzoekslocaties

Figuur 58 Gemiddeld aantal uren overheidsbemoeienis per locatie in de onderzoeksperiode
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nis uitgezet per 10 jaar over de periode 1870-2000
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Tabel 49 Verhouding feitelijke bezwaren ten opzichte van maximale mogelijkheden om bezwaar in te

dienen per bedrijfscategorie
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