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Samenvatting

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om een methode te ontwikkelen waardoor van een bepaald gebied inzicht wordt

verkregen in de beleving van leefomgevinghinder. De basis voor deze methode vormde tegen

leefomgevinghinder ingediende bezwaar-schriften. In dit onderzoek, dat de periode 1870-2000 omvatte, werd

tegelijkertijd naar de maatschappelijke gevolgen van de leefomgevinghinder gekeken. De bedrijvigheid is in dit

onderzoek als eerste veroorzaker beschouwd.

Voorbeeldstudie
De vergelijking tussen de veronderstelde leefomgevinghinder, de ervaren leefomgevinghinder en de rol van de

overheid daarin zijn objecten van het onderzoek. Omdat het praktisch niet haalbaar is een dergelijk onderzoek op

landelijk schaal uit te voeren is gekozen het onderzoek te richten op de Friese havenstad stad Harlingen. Op

lokaal niveau is nagegaan of er in de loop van de onderzoeksperiode veranderingen kunnen worden

waargenomen in de maat-schappelijke reacties op leefomgevinghinder. Eerder onderzoek had aangetoond dat

men vooral in de stedelijke leefomgeving al generaties lang te lijden had van leefomgevinghinder. Omdat er

geen directe meetgegevens van de leefomgevinghinder van de volledige periode bekend zijn, moest naar

alternatieve onderzoeksbronnen worden gezocht. In navolging van Verbruggen (2000), die een vergelijkbaar

onderzoek deed in Gent, is ervoor gekozen dit te doen op basis van aan de bedrijvigheid verleende vergunningen.

Vergunningverlening als informatiebron

Vanaf ongeveer het begin van de 19
e
 eeuw was een ondernemer verplicht voor vestiging van een bedrijf

vergunning aan te vragen bij het bevoegde gezag. De ondernemers werden behalve met een

vestigingsvergunning, geconfronteerd met voorschriften, die zij moesten naleven, terwijl zij bij opschaling van

het bedrijf een uitbreidings-vergunning moesten aanvragen. Tegen al deze mo-gelijkheden kon door

omwonenden bezwaar worden aangetekend. Door het bezwarenpatroon per bedrijf, per bedrijfstak, per periode

en qua omvang etc, te volgen wordt een indruk gekregen van de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefom-

gevinghinder. Omdat in veel gevallen door omwo-nenden ingediende bezwaren bij de vergunningen zijn

gearchiveerd, wordt meteen inzichtelijk hoe zij reageerden op de leefomgevinghinder. In dit onderzoek is niet

alleen gekeken naar bezwaren maar is ook nagegaan wat het effect ervan was en welke rol de overheid hierbij

speelde.

Ontwikkeling van Harlingen
Omdat het bebouwde gebied het meest wordt geconfronteerd met leefomgevinghinder is als onderzoeksgebied

gekozen, de stad Harlingen in de provincie Fryslân. Harlingen was een dichtbevolkte stad die verhoudingsgewijs

veel bedrijvigheid had. Om gegevens van Harlingen die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld, goed te

kunnen interpreteren, is vanuit diverse invalshoeken naar de ontwikkeling van de stad gekeken.

Omdat de bedrijvigheid centraal staat in dit onderzoek, lag de nadruk op de sociaal-economische ontwikkeling

van de stad. Harlingen was vanaf de 17
e
 tot en met het begin van de 20

e
 eeuw in Nederland een belangrijke industrie-

en havenstad. Jarenlang was de stad na Amsterdam en Rotterdam de derde haven in Nederland. In de 19
e
 eeuw was

Harlingen zelfs een tijdlang de grootste boterexporteur van Nederland.

De jaren dertig van de 20
e
 eeuw waren voor Harlingen economisch gezien een dramatische periode. In de

periode 1920-1930 viel voor de stad een aantal traditioneel eigen bedrijven weg door vervanging of verplaatsing

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

zeilmakerijen. Harlingen had een te afgelegen ligging en een te gering achterland om haar positie als belangrijke

haven te kunnen handhaven. De haven van Harlingen was te klein en het vaarwater, over de Waddenzee, te

ondiep. Wel kwam er een aantal nieuwe bedrijven voor in de plaats. Dit waren bedrijven, zoals exportslagerijen,

huidenhandel, houthandel, etc. Door hun afhankelijkheid van de schepen vestigden deze bedrijven zich nabij de

zeehaven. Dit was overwegend aan de zuidwest zijde van de stad waar al in de 19
e
 eeuw ruimte was ontstaan

door het slechten van de stadswallen en het dempen van een deel van de stadsgracht.

Door de economische crisis, als gevolg van de beurskrach in 1929, waren de bedrijven die nog in Harlingen

waren gebleven gedwongen te werken op het minimumniveau. De economische stagnatie duurde tot na de

Tweede Wereldoorlog.

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

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

economische aanjager. Harlingen had een zuigende werking op ondernemers van de bedrijfstak visserij omdat de

stad na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 de enige Friese zeehaven was geworden. De toename van

de visserij was ook gunstig voor verwante bedrijven en toeleverende bedrijven. Zo profiteerden de

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

mogelijk dat Harlingen zich sterker kon profileren op het gebied van toerisme. Zo werd historisch Harlingen
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vanaf de jaren tachtig, toen de belangstelling voor zeezeilen groeide, als thuishaven ontdekt voor dit 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. In 2004 werd de Nieuwe

Vissershaven binnendijks uitgebreid in noordoostelijke richting.

Modelmatige onderzoeksopzet

Aan de hand van een modelmatige benadering werd de bedrijvigheid in Harlingen op bezwaren onderzocht. Een

vooronderzoek liet zien dat het niet zinvol was om alle Harlinger bedrijven te onderzoeken. De sector diensten viel af

omdat deze weinig of geen leefomgevinghinder veroorzaakte, zodat daar ook geen bezwaren konden worden

verwacht. Een drietal toetsingsinstrumenten is gekozen voor de selectie van de bedrijven: 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 voor het risico voor oppervlakte-

waterverontreiniging. Aan de hand van deze drie toetsingsinstrumenten werden uit de totale Harlinger bedrijvigheid

in de onderzoeksperiode vijf categorieën bedrijfstakken gekozen. Van de 113 bedrijven die onder deze bedrijfstakken

vielen, werden 82 onderzoekslocaties geselecteerd. Het betrof vooral bedrijvigheid uit de sector nijverheid / industrie.

Om de door de bedrijvigheid in de periode 1870-2000 veroorzaakte leefomgevinghinder te kunnen beoordelen, werd

besloten actuele criteria te hanteren. Hedendaagse methodieken bleken beter leefomgevinghinder vast te kunnen

stellen dan eigentijdse beoordelingen. Om onderlinge verschillen scherper uit te laten komen werd de

onderzoeksperiode 1870-2000 verdeeld in drie deelperioden; A, 1870-1920; B, 1920-1970 en C, 1970-2000.

Uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat binnen de mogelijkheden om bezwaren in te dienen, bij de

‘oprichting’, de ‘uitbreiding’ en het ‘in bedrijf hebben’, tegen de 82 onderzochte locaties in totaal 350 bezwaren

werden ingediend. De belangrijkste reden om bezwaar aan te tekenen was in periode A vooral stankhinder. Ook de

daarmee vaak gepaard gaande overlast van ongedierte werd toen als hinderlijk ervaren. Stofhinder bleek in periodes

B en C in toenemende mate als een probleem te zijn beschouwd. Daarnaast bleek dat geluidshinder en

oppervlaktewaterverontreiniging in de eerste perioden minder als een probleem werden ervaren.

Bodemverontreiniging kwam vooral in de laatste periode C naar voren. Waren het in periode A de lagere

maatschappelijke groepen die bezwaar maakten, in periode B maar ook in periode C verschoof dit naar de

maatschappelijke midden-groepen. Opvallend is verder dat de hogere sociale groeperingen relatief minder bezwaren

indienden. Van de 82 geselecteerde bedrijven werden er 40 geconfronteerd met bezwaren. De meest bezwaren waren

gericht op het beter naleven van voorwaarden van de vergunning. De uitkomsten laten zien dat 92% van de

ondernemers zich in de onderzoeksperiode loyaal aan de overheid opstelde. Zeven procent van hen werkte echter

beperkt mee. Zij waren slechts onder druk van het bevoegde gezag, zoals met dwangsommen, bereid aan de wensen

van de overheid te voldoen. 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 geluidshinder

4.6 keer leefomgevinghinder zou zijn veroorzaakt. Dit betekent dat in relatie tot de totale locale bedrijvigheid van

Harlingen de geselecteerde bedrijvigheid 50% meer geurhinder, 8% meer stofhinder en 18% meer geluidshinder zou

hebben veroorzaakt.

Vergelijking van de mogelijke (veronderstelde) met de beleefde (ervaren) leefomgevinghinder
Aan de hand van berekeningen kon worden aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de gemeten of in

dit onderzoek de ‘ veronderstelde’ en de op grond van bezwaren ‘ervaren’ leefomgevinghinder. Dit betekent dat

er niet alleen bezwaren werden ingediend maar dat er ook daadwerkelijk leefomgevinghinder is veroorzaakt.

Vergelijking van de veronderstelde met de ervaren leefomgevinghinder leerde dat in periode A, 1870-1920, pas

in uiterste noodzaak bezwaar werd aan-getekend tegen leefomgevinghinder. Bedrijven die leefomgevinghinder

zoals stankhinder, veroorzaakten, werden in die periode door de overheid geleidelijk aan buiten de stad geplaatst.

Blijvende leefomgevinghinder als bodemverontreiniging had geen aandacht. In periode B, 1920-1970, bleef

leefomgevinghinder nog steeds beperkt tot stankhinder, uitstoot van chemische stoffen of roet en soms

oppervlaktewatervervuiling. Er werd meer bezwaar aangetekend, terwijl de overheid slagvaardiger optrad. De

ondernemers moesten wennen aan de nieuwe overheid en stelden zich grimmiger op, omdat hun bevoorrechte

positie verdween. 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 de waterschappen. De afstand van ondernemers tot de locale overheid werd

hierdoor nog groter. In periode C, 1970-2000, werd de opvatting over leefomgevinghinder maatschappelijk

breder gedragen dan daarvoor. Omdat de bedrijvigheid zich meer op de industrieterreinen vestigde, werd minder

bezwaar aangetekend. De overheid intensiveerde haar toezicht op leefomgevinghinder. De leefomgeving-hinder

werd daardoor in toenemende mate gebonden aan regelgeving. De overheid kreeg daar-door meer kennis en

machtsmiddelen om op te tre-den tegen tekortkomingen. De verdere professiona-lisering had tot gevolg dat de
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bedrijven de aan hen opgelegde maatregelen, zoals onder andere intrekking van de vergunning en het gebruik

van dwangsommen, etc, gingen beschouwen als ‘normale’ bedrijfsfactoren.

Evaluatie van het onderzoek
Op basis van de verzamelde gegevens kon in dit onderzoek een generieke meetmethode voor het bepalen van

leefomgevinghinder worden ontwikkeld. Evaluatie toonde aan dat het mogelijk is aan de hand van hedendaagse

criteria met de ontwikkelde methodiek een goed overzicht te krijgen is van potentiële leefomgevinghinder in het

verleden en deze te vergelijken met de door de toenmalige bewoners waargenomen hinder.




