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Een belangrijke zorg van de gemeente Vlaardingen bij nieuwbouw van de is

dat er zware Industrie zal komen op het terrein van de huidige AWZI. Dit is

onwenselijk vanwege de negatieve impact op de leefomgeving en de lage bijdrage

aan hoogwaardige werkgelegenheid.

In het voorgenomen Woon-werkakkoord worden afspraken gemaakt, die deze

zorg van de gemeente wegnemen. Delfland heeft daarom met instemming

kennisgenomen van het concept Woon-werkakkoord Hoekse Lijn partners 2022.

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de Inwoners

en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. De AWZI

heeft het eind van zijn levensduur bereikt en moet uitgebreid worden om

toenemende hoeveelheid afvalwater ais gevolg van de groel van het aantal

wonIngen en bedrijven in deze regio te kunnen verwerken. Er moet In 2028 een

toekomstbestendige zuivering staan die weer tot ten minste 2060 doelmatig en

duurzaam het afvalwater ult deze reglo zuivert. Het Hoogheemraadschap van

Delfland (hierna: Delfland) voert daarvoor een verkenning uit naar de toekomst

van AWZI DGL, waarin de centrale vraag voorligt of Delfland de huidige zuivering

grootschalig renoveert of een nieuwe zuivering bouwt op het terreln Verguide

Hand West. In  juli 2022 zal het bestuur van Delfland hierover een besluit nemen.

U bent voomemens om een Woon-werkakkoord te sluiten met de Hoekse Lijn-

partners. Hierin maakt u afspraken over de woningbouwopgave en

bedrijventerreinen In deze regio. Deze ontwikkellngen zIjn ook relevant voor de

toekomst van afvalwaterzuivering De Groote Lucht (AWZI DGL) In Vlaardingen.
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Met vriendelijke groet,

aterketen,

In geval van nieuwbouw van DGL op Verguide Hand West is Delfland gaarne

bereid om mee te denken over de transformatie van het terreln van de huidige

AWZI aan het Scheur als onderdeel van de ontwikkeling van schone en duurzame

bedrijvigheid In dlt gebied.
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