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Het College van  
1. In te stemmen met het richtinggevend advies burgemeester en wethouders  

besluit     voor de keuze van scenario C, te weten: 

  'continuering van het VAB, optimalisering van het 

  overslagstation en het onderzoeken van publiek/private 

  samenwerkingsmogelijkheden' uit de business case 

  'Strategische verkenning VAB'. 

  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 

  waarin de raad voorgesteld wordt om: In te stemmen 

  met het richtinggevend advies voor de keuze van scenario C, 

  te weten: 'continuering van het VAB, optimalisering van het 

  overslagstation en het onderzoeken van publiek/private 

  samenwerkingsmogelijkheden' uit de business case 

  'Strategische verkenning VAB'. 

   
   



 
Samenvatting Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een GR 

(Gemeenschappelijke Regeling) en verantwoordelijk voor de overslag en 

verwerking van het huishoudelijk restafval en GFT. Het overslagstation is 

gesitueerd in Voorhout. De GR en het overslagstation functioneert al jaren naar 

behoren. Door het aflopen van belangrijke contracten in 2024 (waaronder de 

huur van het terrein met de NS) en het einde levensduur van de gebouwen op 

het terrein is nu het uitgelezen moment om de toekomst van het overslagstation 

te herzien. Hiertoe hebben de gemeenten in eerste instantie een business case 

laten opstellen. Uit de business case blijkt dat er drie verschillende scenario's 

mogelijk zijn. In het kort: Continueren (scenario A), stoppen (scenario B) en 

optimaliseren (scenario C). Om goede voorbereidingen te treffen is een besluit 

op hoofdlijnen nodig van de individuele gemeenteraden. Het college stelt voor 

om de raad in te laten stemmen met het scenario C: ‘continuering van het VAB, 

optimalisering van het overslagstation en het onderzoeken van publiek/private 

samenwerkingsmogelijkheden' uit de business case 'Strategische verkenning 

VAB'. 
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