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Onderwerp: Onderzoek toekomst VAB (VuilAfvoerBedrijf Duin- en bollenstreek)

De raad,

overwegende dat
 de raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor een onderzoek naar scenario C, 

te weten, ‘continuering van het VAB, optimalisering van het overslagstation en het 
onderzoeken van publiek/private samenwerkingsmogelijkheden’ uit de businesscase 
‘Strategische verkenning VAB’;

 het uitgangspunt in scenario C is dat het huidige samenwerkingsverband van de 
deelnemende gemeenten in de VAB wordt voortgezet;

 er geen onderzoek wordt voorgesteld naar deelname van Hillegom in een 
samenwerkingsverband met andere gemeenten;

 de geografische ligging van Hillegom het afvoeren van afval naar een andere locatie 
(zoals Rijsenhout) wellicht aantrekkelijker maakt;

 deze uitzonderingspositie in de business case wordt erkend (zie pagina 10),

van mening dat
 het voor een weloverwogen besluit over de toekomstige positie van Hillegom m.b.t. de 

afvoer en overslag van afval van belang is om alle relevante scenario’s goed in beeld 
te hebben, inclusief mogelijke andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden dan 
het VAB;

 de genoemde uitzonderingspositie van Hillegom het rechtvaardigt om mogelijke 
samenwerkingsverbanden met andere omliggende gemeenten te onderzoeken;

 het beperken tot alleen het onderzoeken van scenario C kan leiden tot een tunnel van 
besluitvorming waarin Hillegom stapsgewijs gedwongen wordt te blijven investeren in 
een verouderd Vuilafvoerbedrijf en waarvan onduidelijk is welke investeringen op 
lange termijn noodzakelijk zijn, 

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 een aanvullend onderzoek te doen naar mogelijkheden van een gezamenlijke afvoer 

en overslag van vuil met andere omliggende gemeenten, zoals Haarlemmermeer en/of 
Haarlem;

 dit onderzoek parallel te laten plaatsvinden met het onderzoek naar scenario C uit de 
businesscase ‘Strategische verkenning VAB’; 

 de uitkomst van dit onderzoek naast die van het onderzoek naar scenario C aan de 
raad voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.
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