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Betreft: ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Westvlietweg naast nummer 
69, 2495 AA Den Haag. 
Zaaknummer: 01037369 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 

 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de AVN inzake de ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Westvlietweg naast nummer 69 te Den Haag, dat het voornemen bestaat om een 
vergunning te verlenen voor de op- en overslag van RKG-slib en diverse grondstoffen ten behoeve van 
wegenbouw. De locatie betreft Westvlietweg naast nummer 69, 2495 AA te Den Haag, zaaknummer  

01037369, gepubliceerd 08-02-2023, in het Gemeenteblad van ’s-Gravenhage, en ter inzage tot en met 
22 maart. 

 
Via de media ontvingen wij het signaal voor een vergunningaanvraag voor een RKG-slibdepot nabij 
Westvlietweg 69. Begin februari is door Provinciale Staten unaniem een motie (1169) aangenomen, 
die inzet op een Landschapspark Zuidvleugel in de Vlietzone. Een Vlietzone met groen, natuur, 
recreatie, ruimte voor waterberging, biodiversiteit en sport en waar geen ruimte is voor bedrijvigheid 

met een hoge milieucategorie (HMC) of watergebonden industrie. Bovendien is er de wens van 
Provincie en gemeente Den Haag om de Westvlietweg verkeersluw te maken en juist zwaar verkeer 
tot een minimum te reduceren.  
 
De AVN heeft deelgenomen aan het stakeholders overleg met de provincie Zuid-Holland over de 
Vlietzone en kan zich volledig scharen achter het rapport van de provincie Toekomstbeeld voor de 
Vlietzone. 
De aanleg van een slibdepot druist hier volledig tegenin. 
 
Van wat wij uit de aanvraag kunnen opmaken (wij hebben de stukken aangevraagd maar nog niet 
gekregen) wordt het slibdepot op slechts 30 meter van de eerste woning in de nabijheid, gesitueerd. 
In de aanvraag staat dat per dag tenminste 15 zware vrachtwagens af en aan zullen rijden, die een 
maximum van 50.000 ton slib per jaar zullen storten. Niet alleen zal hierbij geuroverlast plaatsvinden, 
maar ook zal het zand verwaaien en verstuiven in de omgeving. Zand dat stoffen als stikstofoxide, 
fijnstof, arseen, cadmium, nikkel, benzeen, zwaveldioxide en/of lood kan bevatten. De aanvraag 
bevestigt de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten en stoffen. De AVN is bezorgd over de 

schade die dan zal optreden aan het omringende groen en natuur. 
 
Tot slot wijzen wij u er graag op dat de omgeving van de snelwegen A4 en A12 reeds extra druk 
opleveren door de forse aanwezigheid van fijnstof, stikstof en CO2 uitstoot.  
 
Wij vragen u de vergunning niet te verlenen. Graag ontvangen wij een reactie op deze zienswijze. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Adri Remeeus, Vice-voorzitter AVN   Caroline de Jong-Boon, Secretaris AVN 
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