Eerste mobiele ‘wormenhotel’ ter wereld in gebruik;
gemeente stelt besluit vergunningaanvraag verder uit.
Bewoners rondom het Plein in Den Haag zullen op 9 december om 14.15 op de
Wijnhaven hun mobiele buurtcompostbak ofwel ‘WORMBike' ceremonieel en
coronaproof in gebruik nemen. De bewoners vroegen dit voorjaar een vergunning voor
een duurzaam wormenhotel waarin 20 gezinnen hun GFT-afval kunnen composteren.
Maar de gemeente - die tegelijkertijd uit twee subsidiepotjes bijdraagt aan het project wees de aanvraag voor de tweede keer af. De buurt heeft bezwaar aangetekend en
intensiveert het creatief verzet.
Den Haag, 4 december 2020

Buurtbewoners rondom het Plein werken sinds dit voorjaar aan de realisatie van een
verduurzamingsproject in de vorm van een ‘wormenhotel’. De gemeente Den Haag steunt deze
buurtcompostbak, door toekenning van een duurzaamheids- en een leefbaarheidssubsidie. Maar een
commissie van diezelfde gemeente heeft nu al twee keer de vergunning voor de buurtcompostbak
geweigerd en heeft onlangs zonder opgaaf van reden besloten de beslistermijn op het bezwaarschrift
te verlengen tot 18 weken. Onderwijl blijft een beargumenteerde toelichting van de
Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) of de betrokken wethouder van Openbare Ruimte
Bredemeijer op de afwijzing van de vergunning uit.
Ongewenste belemmering van vergroening en verduurzaming
Binnen de Haagse gemeenteraad groeit de verbazing over de besluitvorming van de gemeente over
het project. “Wel subsidiëren maar niet vergunnen is een combinatie die diverse partijen heeft
aangezet tot het stellen van vragen aan de wethouder,” zeggen initiatiefnemers Elisa Mutsaers en
Margo Smit van de bewonersvereniging. Een motie van GroenLinks, samen met PvdA en D'66, riep
daarnaast op tot een eind aan belemmerende eisen voor duurzame initiatieven, zoals wormenhotels
of zonnepanelen, en kreeg een brede raadsmeerderheid. Het college zal nu moeten aangeven hoe de
motie uitvoering kan krijgen.
De ACOR stelde in de oorspronkelijke afwijzing dat in het “hoogstedelijk prioriteitsgebied” dat de
binnenstad is, geen ruimte is voor een initiatief als een wormenhotel. De bewoners zijn het hiermee
niet eens, wijzen de gemeente op de tegenstrijdigheid van wél subsidiëren maar niet vergunnen en
stellen dat de gemeente hiermee opnieuw laat zien dat in de binnenstad iedereen telt, behalve de
2500 bewoners ervan. De gemeente haalt in de wijk al jaren geen GFT-afval meer op en met de
inzameling van dit groene afval voor het wormenhotel, springen de bewoners in een gat dat de
gemeente zelf heeft achtergelaten.
“Dit lijkt een voorbeeld van hoe op ambtelijk niveau de duurzame ambities van gemeenten blijven
steken in bureaucratie en bestuurlijke blubber,” zeggen Mutsaers en Smit van de
bewonersvereniging. “We zijn blij dat een flink aantal partijen in de gemeenteraad dit ook ziet en via
een motie om duidelijkheid en aanmoediging van initiatieven vraagt in plaats van een voortdurend
en ongemotiveerd ‘njet'."
Creatieve oplossing
De bewoners combineren nu de ambtelijke weg met een creatieve oplossing.

Woensdag 9 december zal om 14.15 uur op de Wijnhaven/Fluwelen Burgwal te Den Haag

het eerste mobiele wormenhotel ter wereld in gebruik genomen worden. Het idee is afkomstig van
Lusthof XL en verder tot ‘WORMbike' ontwikkeld door Le Compostier. De bak is kleiner dan het
oorspronkelijk gewenste exemplaar, maar gemonteerd op een bakfiets. En daarvoor is geen
vergunning nodig. Twee deelnemende binnenstadsgezinnen en de Blauwe Zusters van de Kapel van
de Heilige Antonius zullen de wormen aan het werk zetten met het eerste GFT-afval.
Onderwijl loopt de bezwaarprocedure tegen de vergunningsweigering. Afgelopen week kregen de
bewoners bericht dat de uiterste behandeltermijn niet de gebruikelijk zes maar in dit geval 18 weken
is. Waarom is niet duidelijk, wel zal mogelijk eerst een hoorzitting volgen. Daar kijken de
initiatiefnemers naar uit. Mutsaers en Smit: “Misschien kunnen we dan voor het eerst aan de
betrokken wethouder uitleggen wat we willen met de wormenhotels. Twee andere wethouders zien
de duurzaamheid, verbinding en vergroening blijkbaar wél voor zich, gezien de bijdrage uit door hen
beheerde subsidiepotjes. We gaan er van uit dat we de wethouder Openbare Ruimte ook kunnen
overtuigen, als we de kans maar krijgen.” Mocht dit uiteindelijk toch niet lukken, dan zullen er meer
mobiele wormenhotels in de wijk verschijnen.
Daarnaast vinden de bewoners het belangrijk helder te krijgen wat de rol en positie van de
Adviescommissie Openbare Ruimte is als een advies de status van besluit lijkt te hebben. "Zo worden
de wormen en hun behuizing misschien wel een breekijzer in het transparanter krijgen van
gemeentelijke besluitvorming,” zeggen de initiatiefnemers.
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Wilt u meer informatie of bij de ingebruikname van de WormBike, het mobiele
wormenhotel zijn? Of wellicht een andere foto? Mail naar
groen@bewonersrondomhetplein.nl, of bel Elisa Mutsaers, 06-12741481.

