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Geachte leden van de raad, 

Inleiding  
Begin 2020 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geconstateerd dat de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht (AWZI DGL) het einde van zijn levensduur heeft bereikt. 

ot 40 jaar vooruit kan (2028-2060). Het 
eerste besluit dat hiervoor nodig is, is een keus tussen grootschalige renovatie of nieuwbouw. Delfland is 
daarom een verkenning gestart naar de toekomst AWZI DGL. Hierin is in beeld gebracht wat de voor- en 
nadelen zijn van grootschalig renoveren op de huidige locatie of nieuwbouw op de nabijgelegen nieuwe 
locatie Vergulde Hand West. Delfland is tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw op Vergulde Hand 
West de voorkeur heeft. De vergadering van Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft dat op 15 juni besloten. 
Dit besluit is op 15 juni in een dinsdagmiddagdiscussie in B&W toegelicht en zal op 24 juni in de 
raadscommissie worden gepresenteerd door Delfland. 
Vooraf is afgesproken dat de besluitvorming bij de gemeente en Delfland parallel zou lopen. Dat is niet 
gebeurd, Delfland heeft vooruitlopend op de besluitvorming bij de gemeente al een besluit genomen. Het 
college van B&W is niet akkoord met de keuze voor nieuwbouw op de Vergulde Hand West en heeft dit 
met een brief bij Delfland aangegeven. 

Algemene conclusie uit de onderzoeken van Delfland 
Technisch zijn zowel renovatie als nieuwbouw inpasbaar op de locaties die hiervoor beschikbaar zijn. Er 

 die een van beide alternatieven onmogelijk maken. Er is op beide 
locaties een zuivering te realiseren die voldoet aan effluenteisen en de benodigde capaciteit. 
Levensduurkosten (2028-2060) van renovatie en nieuwbouw zijn voor een vergelijkbare 
zuiveringsprestatie ongeveer gelijk. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw heeft Delfland de mogelijkheid 
om invulling te geven aan de ambities en afspraken op het gebied van energie, grondstoffen en 
zoetwater. Kort samengevat: de keus tussen renovatie en nieuwbouw is een keus tussen twee goede 
alternatieven voor een toekomstbestendige zuivering die weer 30 tot 40 jaar mee kan.  
Delfland heeft het argument dat nieuwbouw flexibeler kan inspelen op toekomstige eisen en wensen 
zwaar laten wegen. Ook dat bij nieuwbouw een grotere (reserve-)capaciteit kan worden gerealiseerd, 
waarmee de installatie in beheer en onderhoud beter uitkomt, heeft zwaar meegewogen. 

Vanuit de positie van de gemeente zijn er grote verschillen tussen renovatie en nieuwbouw. 
1. Het college van B&W heeft aangegeven dat het voor Vlaardingen juist van belang is om op de 

Vergulde Hand West zoveel mogelijk ruimte beschikbaar te hebben voor het plaatsen van bedrijven 



uit andere bedrijventerreinen in de stad. Daarmee kan op die plaatsen ruimte worden gemaakt voor 
nieuwe functies, zoals woningbouw. Vergulde Hand West is bedoeld voor de ontwikkeling van 
duurzame en schone bedrijvigheid in een milieucategorie van maximaal 3. De waterzuivering valt 
onder milieucategorie 5 

2. Bij nieuwbouw komt de huidige locatie van de waterzuivering grotendeels (ca. 10 ha) beschikbaar 
voor nieuwe ontwikkelingen. De zoetwaterfabriek (bouw start in 2021) ten behoeve van de 
waterharmonica en de Krabbeplas blijft op de huidige locatie gehandhaafd. Ook de windmolens en 
de bestaande effluentlozing blijven gehandhaafd. Dat beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden. 

3. De huidige locatie aan het water met milieucategorie 5 wordt bij nieuwbouw verruild voor Vergulde 
Hand West, waar milieucategorie 3 van toepassing is. Daarmee bestaat het risico dat er meer zware 
industrie in categorie 5 naar Vlaardingen komt als invulling van de vrijkomende locatie. Vanuit de 
gemeente is altijd aangegeven dat dit een ongewenste ontwikkeling is en dat er naar wordt gestreefd 
de milieucategorie omlaag te brengen.  

4. De huidige locatie ligt verder van de woonbebouwing in de Westwijk vandaan dan de nieuwbouw 
locatie. Hoewel beide varianten zullen voldoen aan alle milieueisen, is de kans op overlast in de 
nieuwbouw situatie groter vanwege de kortere afstand. 

5. De meeste belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) hebben om diverse 
redenen aangegeven voorstander te zijn van renovatie.  

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, 

de secretaris,                                                              de burgemeester,  
Erwin Stolk      Bas Eenhoorn 


