
LEEFBAAR 
VLAARDINGEN 
ChristenUnie 

SGP 
Vlaardingen 

D66 CDA Lid. 

Vlaardingen Sorrier, de torkgm 
van daoriingen 

Vv .10 V
d

; 

Fractie Kerkhof 

GROEN 
-TDIPSE, 

() ( Le,(Y` (1"\--'2--". 

(2 St_e7Yr•rn--C—"J 

Motie Geen nieuwbouw 
afvalwaterzuivering op bedrijventerrein 
de Vergulde Hand West 

Datum raadsvergadering: 14 juli 2021 

Onderwerp: Geen nieuwbouw afvalwaterzuivering op bedrijventerrein de Vergulde 
Hand West 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 14 juli 2021; 

Constaterende dat: 
• Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland op 15 juli het voorlopig 

voorkeursalternatief toekomst AWZI De Groote Lucht op de agenda heeft staan ter 
besluitvorming; 

• Het rapport Verkenning toekomst AWZI De Groote Lucht, opgesteld door het 
Hoogheemraadschap Delfland, stelt dat renovatie en nieuwbouw gelijkwaardig zijn; 

• Dhr. Egas in zijn rol als hoogheemraad heeft aangegeven tijdens de vergadering van 
de Vlaardingse Raadscommissie op 24 mei jl. dat het de voorkeur van het Dagelijks 
Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland is dat er nieuwbouw plaatsvindt van 
de Groote Lucht op de Vergulde Hand West; 

• Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen een brief 
heeft gestuurd aan de dijkgraaf en de hoogheemraden (1852496); 

• Een raadsmemo heeft gezonden aan de gemeenteraad (1851611) over het voorlopig 
voorkeursalternatief over de toekomst van AWZI De Groote Lucht; 

Overwegende dat: 
• De Vergulde Hand West grotendeels eigendom is van de gemeente Vlaardingen; 
• Bestemmingsplanwijzigingen moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad; 
• De Vergulde Hand West categorie 3 bedrijven toestaat en geen categorie 5 en het 

niet wenselijk is hier wijzigingen in aan te brengen 
• De Westwijk grenzend aan de Vergulde Hand West de meest kwetsbare wijk van 

Vlaardingen is en bedrijvigheid die de leefbaarheid onderdruk kan zetten hier niet 
gewenst is; 

• Vlaardingen een grote bouwopgave heeft met als ambitie om een stad te zijn die 
doorgroeit naar 39.000 huishoudens in 2030; 

• De realisatie van de bouwopgave gezocht moet worden bij de verdichting rondom 
OV-knooppunten, waaronder bij Vlaardingen West; 



Spreekt zijn mening uit: 
• Het niet wenselijk acht categorie 5 te gaan bestemmen op de Vergulde Hand West; 
• Zij tegen nieuwbouw van de AWZI De Groote Lucht is op de Vergulde Hand West; 

Verzoekt het college om: 
• In gesprek te blijven met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland over de 

renovatieplannen van de AWZI de Groote Lucht; 

Verzoekt de griffier om: 
• Deze motie en de stemuitslag op de dag van stemming over deze motie aan de leden van het 

Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland toe te 
zenden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Rianne Molenaar,  Neill  Voorburg, Yenice Jongejan, Corné Venema, Kees Rijke, 
Jasper van de Velde, Frans Hoogendijk en Erik van Pienbroek 

Fractie(s): W2000/Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, D66, CDA, VVD, Fractie Kerkhof, ONS. 
Vlaardingen en  CU-SGP 
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