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1. De initiatiefnemer 

De 1nit1at1efnemer voor de inrichting van een nieuwe centrale 
grootschalige vuilstort in Nijehaske-Noord is het OPENBAAR 
LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND, het OLAF, gevestigd te 
Leeuwarden. 
Het OLAF is opgericht ter uitvoering van de gemeenschappelijke 
regeling afvalverwijdering Friesland, waarin deelnemen de 
Provincie Friesland en alle Friese Gemeenten. 
De regeling is aangegaan met het doel te komen tot een doelmatige 
en uit oogpunt van milieuhygiene, verantwoorde wijze van 
overslag, transport, bewerking en/of vernietiging van huishou
delijke en andere categorieen van afvalstoffen. 

Het Openbaar Lichaam heeft, met inachtneming van vermelde doel
stelling tot taak: 
a. de uitvoering van de door Provinciale Staten vastgestelde 

plannen inzake de verwijdering van huishoudelijke en andere 
categorieen afvalstoffen, een en ander voor zover zulks in 
de plannen is bepaald; 

b. het transport van deze afvalstoffen vanaf vastgestelde 
verzamelpunten naar de ·verwerkingsplaatsen, alsoede de 
organisatie en de coordinatie daarvan en het toezicht 
daarop; 

c. de doelmatige bewerking, verwerking en/of vernietiging 
van de onder sub a. bedoelde afvalstoffen volgens milieu
hygienisch verantwoorde reeds bestaande of nog te ontwik
kelen methoden. 

Tot deze taak behoort in ieder geval: 
a. het zonodig zelf exploiteren c.q. doen exploiteren van 

voor een doelmatige verwerking noodzakelijke inrichtingen 
en installaties; 

b. het vaststellen van tarieven voor de overslag, het trans
port, de bewerking en/of vernietiging van de geleverde 
afvalstoffen per nader te bepalen eenheden; 

c. het verrichten van alle overige werkzaarnheden welke voort
vloeien uit de uitvoering van de in sub la. bedoelde plan
nen. 

2. Probleeostelling en het doel van de voorgestelde oplossingen. 

2.1. Provinciaal Afvalstoffenplan 1986 - 1990 

Op grand van de Afvalstoffenwet is de Provincie verplicht om 
plannen voor de verwijdering van afvalstoffen vast te stellen. 
In vervolg op het Provinciaal plan (1981-1985) voor de verwij
dering van huishoudelijk afval, grof huisafval en bedrijfs
afvalstoffen die tegelijk met huishoudelijke afvalstoffen 
worden verwijderd is thans het voorontwerp opgesteld van het 
plan voor de tweede planperiode (1986-1990). Dit plan zal in 
maart 1988 door de Provinciale Staten warden vastgesteld. 
Het plan geeft onder rneer richtlijnen voor de verwerking van 
afvalstoffen. Een samenvatting van het voorontwerp van het 
plan (1986-1990) is als bijlage aan deze startnotitie toege
voegd. De uitvoering van het Afvalstoffenplan is aan het OLAF 
opgedraeen. 
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2.2. Uit het Provinciaal Afvalstoffenplan blijkt dat de komende 
jaren nog ca. 115.000 ton huishoudelijk- en bedrijfsafval per 
jaar gestort zal moeten warden. 
De huidige stortplaats Ouwsterhaule is reeds vol. Het afval dat 
niet elders verwerkt kan warden wordt nu tijdelijk in Ouwster
haule opgeslagen en zal later een definitieve bestemming moeten 
krijgen. Dit kan inhouden het wederom afgraven, transporteren 
naar en definitief storten op de nieuwe grootschalige stort
plaats. Hoewel het Provinciaal beleid op langere term!jn ~rop 
gericht is het gecontroleerd storten zoveel mogelijk te beperken, 
is er voor de korte en middellange termijn duidelijk behoefte aan 
een nieuwe grootschalige stortplaats. Hoe eerder deze openge
steld kan warden, des te eerder kan de opslag te Ouwsterhaule 
warden stopgezet. 
Het OLAF ziet het rnede als zijn taak met de grootst mogelijke 
spoed plannen te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen om 
te komen tot de inrichting en openstelling van een nieuwe groot
schalige stortplaats. 

3. ne aard en de omvang van de activiteit. 

Het is bedoeling van het OLAF een nieuwe centrale stortlocatie 
in te richten voor huishoudelijke afvalstoffen, grof huisafval 
en bedrijfsafvalstoffen. In hoeverre het nuttig en gewenst is 
op de nieuwe stortplaats andere categorieen afvalstoffen te 
storten zal nog nader onderzocht warden. 

Pe inrichting en exploitatie van de stortplaats zal geschieden 
overeenkornstig de richtlijn gecontroleerd storten uitgegeven 
door het Ministerie van VP.OM, september 1985. 

De inrichting zal omvatten het bouwrijp maken, het inrichten 
van stortvakken, het gefaseerd aanbrengen van milieubeschercende 
voorzienihgen, de uitvoering van het waterbeheersingsplan, de 
aanleg en verbetering van wegen, de aanleg van terreinverharding
en, de aanleg van terreinafscheidinnen en beplanting en het aan
brengen van bijkomende voorzieningen waartoe kunnen behoren een 
of meer weegbruggen, een stortbunker, bedrijfsruimten, enz. 

De bedrijfsvoering zal omvatten het wegen en registreren van 
de aangevoerde afvalstoffen, het eventueel ledigen van de 
aangevoerde transportmiddelen in een stortbunker, het trans
port van de afvalstoffen naar het stortfront, het verdichten 
en afdekken van de afvalstoffen, de opvang en verwerking van 
percolaatwater, de ontgassing en de nuttige aanwending van het 
stortgas, alsrnede de bijkomende werken. 
In hoeverre in de toekomst andere activiteiten gericht op be
werking en hergebruik van afvalstoffen op de nieuwe locatie 
zullen plaatsvinden is thans nog niet bekend. 

De ornvang van de stortactiviteiten zal sterk afhangen van 
het succes van de invoering van de gescheiden inzameling, de 
bevordering van het hergebruik en eventuele nieuwe ontwikke
lingen. 
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In 1986 is in Ouwsterhaule 118.000 ton huishoudelijk- en be
drijfsafval gestort. De totale hoeveelheid op deze lokatie 
ge~torte afvalstoffen bedroeg in 1986 222.700 ton. 

Op basis van de thans bekende gegevens kan de te storten hoe
veelheid huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen omstreeks 1990 
derhalve gesteld worden op ca. 115.000 ton. Bij deze hoeveelheid 
moeten eventueel te storten andere categorie~n afvalstoffen opge
teld warden. Bovendien zal de jaarlijkse hoeveelheid sterk ver
hoogd warden wanneer en indien het interimstort moet warden af
gegraven en het afval op de nieuwe locatie definitief moet warden 
gestort. 

4. De voorgestelde locatie van de voorgenomen activiteit. 

De gemeenteraad van Skarsterlan heeft op 27 november 1986 het 
volgende besluit genomen: 

"De gemeenteraad is van oordeel dat de locatie "Ouwsterhaule" 
planologisch onaanvaardbaar is. De locatie "Nijehaske" is 
planologisch wel aanvaardbaar te maken. De uitdrukkelijke 
voorkeur van de gemeenteraad gaat uit naar de locatie 
"Nijehaske-Noord": daarvoor is dan ook gekozen. Er is in 
principe bereidheid om aan de vestiging van een groot
schalige vuilstort op deze locatie medewerking te verlenen, 
mits uitdrukkelijk voldaan wordt aan de door de gemeente 
aangegeven randvoorwaarden." 

Het Algemeen Bestuur van het OLAF heeft op 30 januari 1987 
besloten de keuze van de gerneente Skarsterlln voor "Nijehaske
Noord" te respecteren en de plannen voor de inrichting van 
deze stortlocatie met de grootste speed te ontwikkelen. 

De eerder genoemde besluiten zijn onder meer gebaseerd op: 
- de locatiestudie voor mogelijke vuilstortplaatsen in 

Friesland 1983; 
vergelijkende studies van de stortlocaties "Ouwsterhaule" 
en "Nijehaske" uitgevoerd door het OLAF; 
de informatienota vuilstortplaats van de gemeente Skarsterlan 
juli 1986; 
de reactie- en besluitvormingsnota van de gemeente Skarsterlan 
december 1986. 

Gezien de reeds uitgevoerde studies en de mede daarop geba
seerde besluiten wordt de locatiekeuze als definitief be
schouwd. Het is niet de bedoeling bij het MER ceerdere 
locaties te betrekken. 

De begrenzing van de locatie "Nijehaske-Noord" wordt voorlopig 
aangehouden zoals op bijgaande tekening aangegeven. Het is de 
bedoeling de stortplaats binnen deze begrenzing te realiseren. 
De totale bruto oppervlakte is ca. 60 ha. 
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5. Besluiten die nodig zijn teneinde de activiteit te kunnen 
realiseren. 

Bestemmingsplan 
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening die op l juli 1986 
in werking is getreden moet voor de realisering van de groot
schalige stortplaats een nieuw bestemmingsplan door de gemeente
raad vastgesteld worden (het huidige bestemmingsplan voorziet 
niet in een passende regeling). 

Vergunning op grond van de Afvalstoffenwet. 
Volgens de Afvalstoffenwet moet het Provinciaal Bestuur (Gede
puteerde Staten) een vergunning geven voor de oprichting dan 
we! in werking stelling_van een inrichting als vuilstortplaats. 
Voordat een vergunning verleend kan warden moet voldaan worden 
aan de procedure die in de Wet Algemene Bepalingen Milieu
hygiene is omschreven. 

Vergunning op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen. 
Gezien de thans voorziene activiteiten wordt ervan uitgegaan 
dat een vergunning op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen 
niet nodig is. 

Vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlakte
wateren. 
Voor de lozing van percolaatwater is een lozingsvergunning 
vereist, af te geven door het Provinciaal Bestuur. 

Ontgrondingenwet. 
Voor de winning van specie is in het algemeen een ontgrondings
vergunning vereist. 

Waterschapsreglement. 
Het waterschap Boarnferd zal vergunning c.q. ontheffing moeten 
verlenen voor wijzigingen in de waterbeheersing. 

Er zal gestreefd worden naar een gecoordineerde aanpak van de 
HER-procedure, de vergunningprocedure in het kader van de afval
stoffenwet en de bestemmingsplanprocedure. Daartoe is een 
werkgroep gevormd waarin permanent vertegenwoordigd zullen zijn 
de Provincie Friesland, de gemeente Skarsterlan, de 
MER-commissie, de Regionale Inspectie en het OLAF. 

6. Randvoorwaarden 

Van de zijde van de gemeente Skarsterlln zijn aan het besluit om 
medewerking te verlenen aan de vestiging van een grootschalige 
vuilstort te "Nijehaske-Noord" een aantal randvoorwaarden 
verbonden. 
Het OLAF zal zoveel mogelijk met de gemeentelijke randvoorwaarden 
rekening houden. Enkele aspecten zoals de hoogte van de zool 
van het stort behoeven evenwel nader onderzoek. 
Ten aanzien van de categorieen te storten afval heeft de 
gemeente beperkingen opgenomen. Onder welke voorwaarden andere 
categorieen afval kunnen worden toegelaten zal het onderwerp 
zijn van nader overleg tussen de Gerneente, de Provincie en het 
OLAF. 
In bijlage 4 zijn de gemeentelijke randvoorwaarden onver
kort weergegeven. 
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7. De te gebruiken methoden en technieken voor het beschri j ven 
en voorspe llen van de mi li eu-eff ecten 

Een grootschalige gecontroleerde stortplaats heeft een aantal 
gev0lgen voor de omgeving. 
Hoewel onderling sacenhangend kan de volgende indeling in groepen 
gemaakt worden. 
7.a. gevolgen ten aanzien van de milieuhygiene 
7.b. gevolgen voor het landschap en flora en fauna 
7.c. gevolgen voor de menselijke activiteiten 

7.1. Gevolge n ten aanzien van de milieuhyg iene. 
De na deli ge gevolgen di e een vu il stort kan hebben voor het milieu 
zijn de volgende: 
- emissies naar water en bodem; 
- emissies naar lucht; 
- geluidhinder; 
- overlast door ongedierte, vogels en door verwaaiing van 

afvalstoffen. 

In de Richtlijn Gecontroleerd Storten (VROM sept. 1985) 
worden richtlijnen ~egeven voor het "Isoleren, Beheersen en 
Controleren (IBC)" van gecontroleerde stortplaatsen. 

De mogelijke effecten naar bodem en water laten zich analyseren. 
De vervuiling van het percolaatwater en de hoeveelheid percolaat
water zal ontleend kunnen worden aan onderzoekgegevens van 
stortplaatsen elders. Op basis van geologische en hydrologische 
gegevens van "Nijehaske-Noord" zal worden aangegeven wat de 
effecten zullen zijn als de afsluitende bodemconstructie onver
hoopt mocht bezwijken. Hiervoor zullen de gebruikelijke water
transpartmodellen in de desbetreffende bodem worden toegepast. 

Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde: 
- verbreiding van verontreinigd, ondiep en middeldiep en diep 

grondwater; 
verontreiniging van het oppervlaktewater; 
chemisch/fysische processen in het grondwater; 
lange termijneffecten, mede gezien de leeftijd van het stort
terrein; 
de gevolgen van eventuele lozing van schadelijke stoffen in 
grond- en/of oppervlaktewater (worst case analysis). 

Door het uitvoeren van zettingsberekeningen op basis van uit 
veld- en laboratoriumonderzoek verkregen bodemparameters kan 
het zettingsgedrag van de ondergrond worden voorspeld en daaruit 
de gevolgen van de zetting voor de te treffen beschermende voor
zieningen (folie en drains) vastgesteld worden. 

Voor de opsporing van een mogelijke vervuiling door lekkage 
zal een efficient controlesysteem antworpen warden, waarbij 
door ~anstername en laboratoriumaoalyse de aanwezigheid van 
schadelijke staffen kan warden vastgesteld. 
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Door een referentie-onderzoek zal het huidige niveau van ver
spreiding van schadelijke stoffen in de grond en in het grond
water worden vastgelegd. De resultaten van dit onderzoek zullen 
als toetsingskader kunnen worden gebruikt waardoor een onver
hoopte vervuiling in de toekomst sneller en met meer zekerheid 
gesignaleerd zal kunnen warden. 

Emissies naar lucht. 
Het de ontgassing van de stortplaatsen is de laatste jaren veel 
ervaring opgedaan. Het is enerzijds een middel om de overlast 
door ontsnappend gas (stank, aantasting van de beplanting) 
tegen te gaan. Anderzijds is het vaak mogelijk aan het gas als 
energiedrager een nuttige bestemrning te geven. 

Een systematische controle op de werking van het ontgassings
systeem en op de samenstelling van de rookgassen van de 
stortgasmotor is noodzakelijk. 
Voorts is van belang dat stankverspreidende stoffen niet op 
de stortplaats worden aangevoerd of een voorbewerking onder
gaan teneinde de stankverspreiding te verminderen. 

Geluidhinder 
In de Afvalstoffenvergunning zullen voorschriften opgenomen 
dienen te worden ter beperking van de geluidhinder voor de 
omgeving. Het onderzoek zal zich richten zowel op mogelijke 
hinder van de stortplaats zelf als op overlast door het vracht
verkeer. Geluidwerende voorzieningen zullen deel uit maken 
van het inrichtingsplan. 

Overlast door ongedierte, vogels en door verwaaiing van 
afvalstcf f~n. 
Door een goede organisatie van de ontvangst van afvalstoffen, 
het transport op de stortlocatie en het verdichten en afdekken 
ervan kan deze overlast zeer sterk gereduceerd worden. 
Er zal een zorgvuldige inventarisatie gemaakt moeten warden 
van de positieve ervaringen met voorzieningen op bestaande stort
plaatsen. 

Gunstige resultaten kunnen b.v. warden verwacht van de toepassing 
van een gesloten stortbunker, gesloten transportmiddelen en een 
klein stortfront. 
F.en stortbunker maakt bovendien een zorgvuldige inspectie van de 
aangevoerde afvalstoffen mogelijk. 



8 

7.2 Gevolgen voor het landschap, de flora en fauna. 

E~n grootschalige vuilstort is een groot element dat rnoet worden 
ingepast in de omgeving. De gevolgen voor het landschap kunnen 
warden beschreven in een visueel ruimtelijke analyse. 

De negatieve effecten kunnen gedeeltelijk warden gecompenseerd 
door de uitvoering van een landschapsplan en door in de exploi
tatie reeds rekening te houden met de mogelijke eindbestemming 
na afloop van de stortactiviteiten (zie ook gemeentelijke rand
voorwaarden, bijlage 4, punt 3). 

In het milieu-effectrapport zal tevens beschreven moeten worden 
wat de gevolgen zijn voor de flora en fauna zowel voor wat 
betreft de actuele natuurwaarden als de ontwikkeling daarvan in 
de toekomst. 

7.3 Gevolgen voor de rnenselijke activiteiten. 

Wonen. 
Bij de locatiekeuze is reeds rekening gehouden met geconcen
treerde woonbebouwing. Een aantal rnensen zullen evenwel tijdens 
de exploitatie van het start relatief dicht bij de stortplaats 
wonen en daarvan hinder ondervinden. Het milieu-effectrapport 
zal een analyse kunnen geven van de mogelijke maatregelen en 
van de blijvende negatieve effecten voor de woonomgeving van 
deze bewoners. 

Landbouw. 
Verlies aan landbouwgrond is onvermijdelijk bij het inrichten 
van dit stortterrein. De overige negatieve effecten dienen 
zoveel rnogelijk te worden beperkt. Over rnaatregelen ter beper
king van verwaaiing van afvalstoffen en van overlast van 
ongedierte en vogels is reeds ge~proken. 
De gevolgen voor de landbouw van wijzigingen in de waterbeheer
sing moeten nader bestudeerd warden. Negatieve effecten moeten 
zoveel mogelijk vermeden warden of gecompenseerd door cultuur
technische maatregelen. Het lijkt .in dit verband gunstig dat 
hier sprake is van een kwelgebied. 

Industr!e. 
Het industrieterrein Kanaal is relatief dicht bij de 
nieuwe stortplaats gelegen. De mogelijke negatieve gevolgen voor 
dit gebied zullen in het milieu-effectrapport aangegeven moeten 
warden. 

Recreatie. 
Een concentratiepunt voor de recreatie is de jachthaven in 
Heerenveen. Het milieu-effectrapport zal de mogelijke gevolgen 
voor de jachthaven moeten analyseren. 
Dit geldt tevens voor andere vorrnen van recreatie in sarnenhang 
met de kwaliteit van het landschap en de natuurwaarden. 
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Verkeer. 
De stortactiviteiten zullen een sterke toename van het vracht
verkeer naar en van "Nijehaske-Noord" tot gevolg hebben. 
Er zullen in het kader van de inrichting van de stortplaats 
passende maatregelen genomen dienen te worden om de veilig
heid van de weggebruikers te garanderen en de overlast door 
het verkeer te beperken. 
Het milieu-effectrapport zal de biijvende gevolgen voor het 
verkeer dienen te beschrijven aan de hand van een analyse van 
alternatieve verkeersoplossingen. 

Het spoorwegverkeer op de nabij de stortlocatie gelegen 
spoorlijn zal hinder kunnen ondervinden van de gevolgen 
van de stortactiviteiten (verwaaiing afvalstoffen, vogels). 
In het HER zal hier aandacht aan geschonken moeten worden. 

8. Alternatieven. 

Ten aanzien van het isoleren van de gestorte afvalstoffen zullen 
in het kader van het MER inrichtingsvarianten worden onderzocht. 
Deze zullen betrekking hebben op de afsluitende bodemconstruc
ties, de drainage en ontwateringssystemen en de hoogteligging 
van de zool van het stort. Daarbij zal gebruik worden genaakt 
van de meest recente ervaringen op andere stortplaatsen. 
De milieugevolgen bij elk van de alternatieven zullen warden be
schreven en geanalyseerd. 

Nog te nemen besluiten ten aanzien van o.a. gescheiden inzaneling, 
compostering en verbranding kunnen van invloed zijn op de orvRnB 
en de samenstelling van de afvalstroom. De milieugevolgen bij 
enkele scenario's ten aanzien van de aard en de hoeveelheden van 
de te storten afvalstoffen zullen in het ~IBR warden beschreven 
in relatie met de eerder genoemde inrichtingsvarianten. 

De ontwikkeling van het landschap, de flora en de fauna kan 
bestudeerd worden aan de hand van alternatieven zonder vuil
stort (nuloptie) en alternatieven met vuilstort. 

Ten aanzien van de winning en het transport van de benodigde 
specie -zand en grond- zijn alternatieven mogelijk. De milieu
gevolgen van deze alternatieven zullen in het MER worden behan
deld. 
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9. Procedures!.!!. planning. 

De belangrijkste procedures die gevolgd moeten worden om de 
vuilstort te realiseren zijn de MER-procedure, de procedure 
voor de Afvalstoffenvergunning en de bestemmingsplanprocedure. 
De bevoegde instantie voor de MER en de Afvalstof fenvergunning 
is Gedeputeerde Stat.en van Friesland. De raad van de gemeente 
Skarsterl!n stelt het bestemmingsplan vast. De procedures 
worden zoveel rrtogelijk op elkaar afgestemd. 

In bijla~e 2 is een ovetzicht gegeven van de te volgen proce
dures alsmede bet bijbehorende tijdschema. 
Het belangrijkste besluit dat samenhangt met de inrichting 
van de centrale stortlocatie is de vaststelling van het 
Provinciale Afvalstoffenplan door de Provinciale Staten 
van Friesland. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden in maart 1988. 

6045.01/28 april 1987 
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Bijlage 2, blad 1 

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND 

Milieu-pffectrapport nieuwe centrale grootschalige vuilstort 
in Nijehaske-Noord. 

Bijlage 1 van de startnotitie. 

Provinciaal Afvalstoffenplan 1986 - 1991. 

In maart 1988 zal het Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1991 
door de Provinciale Staten worden vastgesteld. Het voorontwerp 
van dit plan is in november 1986 gereed gekomen. 
Het hierna vermelde is een samenvatting van het voorontwerp 
Provinciaal Afvalstoffenplan. 

Doelstellingen van het plan. 
- beperking van de afvalstroom; 
- de bevordering van hergebruik; 
- een milieuhygienisch verantwoord en doelmatig verwijderen van 

de afvalstoffen. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 
- de Provincie vormt een samenwerkingsgebied; 
- voor voortransport, overslag, bulktransport en verwerking 

geldt een uniform tarief; 
- de inzameling van afvalstoffen blijft een gemeentelijke aan

gelegenheid; 
- de niet meer bruikbare componenten van het afval van de Wadden

eilanden worden op het vaste land verwerkt; 
- de uitvoering van het Afvalstoffenplan is opgedragen aan het 

Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland; 
- de bestaande inrichtingen dienen zoveel mogelijk te warden 

be nut; 
- het plan draagt een flexibel karakter. 

Verwerking van afvalstoffen. 
De gescheiden ingezamelde bruikbare componenten warden afgezet 
bij kringloopwinkels, recuperatiebedrijven etc. 
De ingezamelde probleemstoffen die niet voor hergebruik in 
aanmerking komen worden milieu-hygienisch verantwoord 
verwerkt. 
De resterende afvalstoffen, teruglopend van 234.000 ton per jaar 
in 1986 naar 182.000 ton per jaar in 1990 worden als volgt ver
werkt. 

Verwerking bij de VAN wordt voortgezet afhankelijk van de con
tractperiode. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het contract 
van de gemeente Harlingen niet met ingang van 1 januari 1988 
wordt verbroken. Het overige afval dat op de Waddeneilanden en 
het vaste land vrijkomt zal zoveel mogelijk bij de AVI verwerkt 
warden. Daartoe wordt de AVI opgeschaald door van 5 dagen op 
7 dagen volcontinue bedrijf over te gaan. 
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De reststoffen van de afvalverbrandingsinstallatie, n.1. de 
slakken en vliegas dienen in principe benut te worden, wanneer 
de kwaliteit voldoet aan landelijk gestelde technische en milieu
h.ygienische eisen. 

De afvalstoffen die niet op de hieromschreven wijze verwerkt 
kunnen worden, zullen verwerkt worden bij de Stortlocatie-Zuid* 
en de Weperpolder. Afvalstoffen afkomstig van bedrijven dienen 
in principe verwerkt te worden b!j verwerkingsinrichtingen waar 
tevens huishoudelijke afvalstoffen verwerkt warden. 
Overige categorieen afvalstoffen zoals zuiveringsslib en 
verontreinigde grond, kunnen, mits voldaan wordt aan bepaalde 
voorschriften en randvoorwaarden, verwerkt worden op de 
genoemde inrichtingen. 
Bij stagnatie van een inrichting zal gebruik worden gemaakt van 
de capaciteit van andere inrichtingen. 

Afvalverwijdering op lange termijn 
De richting van het beleid op de langere termijn wordt in be
langrijke mate bepaald door de ervaringen in de praktijk met het 
verwijderingssysteem van dit plan. Voorts zijn van invloetl de 
economische situatie en de maatregelen op landelijk niveau. 
Toespitsend op de afvalverwijdering betekent dit het volgende. 
Scheiding aan de bron behoudt de hoogste prioriteit. 
Afhankelijk van de resultaten van de te installeren composteer
installatie wordt beslist over de toepassing op ruirnere schaal. 
In verband daarmee wordt rekening gehouden met een uitbreiding 
van de afzonderlijke inza~eling van een composteerbare fractie. 
Wanneer de resultaten van het onderzoek naar de noodzaak om aan
vullende voorzieningen voor de rookgasreiniging van de AVI te 
treffen, daartoe aanleiding geven, zal de rol van de AVI voor de 
volgende planperiode beoordeeld worden. 
Het storten dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 
De verwerkingsmethode van het gecontroleerd storten blijft 
slechts beschikbaar voor het verwerken van reststoffen die 
niet anderszins verwerkbaar zijn. 

Overzicht van hoeveelheden afvalstof fen en verwerkings 
capaciteiten. 
Op basis van de tot nu toe aangevoerde hoeveelheden huishoude
lijke en aanverwante afvalstoffen wordt er in de beginjaren 
vanuit gegaan dat 234.000 ton van dit afval per jaar vrijkomt. 
Daarvan is ca. 156.000 ton huishoudelijk afval (art. 4), 
22.000 ton grof huisafval (art. 17) en 56.000 ton bedrijfs
afval (art. 25). 

* Met Stortlocatie-Zuid wordt bedoeld de nieuwe grootschalige 
stortlocatie Nijehaske-Noord. 
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Gemeenten en particuliere bedrijven zamelen elk ongeveer 
28.000 ton bedrijfsafval in. Tevens komt er een hoeveelheid 
zuiveringsslib, rioolslib, grand afkomstig van bode~sane
ringsprojecten en veegvuil vrij, waarvan de hoeveelheden 
overigens niet bekend zijn. Ervan uitgaande dat ca. 10% van 
het huishoudelijk en aanverwante afval door toegenomen inzame
ling van bruikbare componenten uit de afvalstroom gehaald 
kan warden, loopt genoemde hoeveelheid van 234.000 ton terug 
tot 217.000 ton/jaar. 

0

In de hierna genoemde tabel wordt ervan uitgegaan dat de toe
genomen gescheiden inzameling van componenten in 1988 gerea
liseerd is. De totaal te verwerken hoeveelheid loop dan in 
1990 verder terug tot 199.500 ton/jaar wanneer de composteer
installatie operationeel is. 
In dit plan wordt uitgegaan van de volgende verwerkingsmoge
lijkheden: 
- afvoer naar de VAM; 
- afvalverbranding; 
- storten. 

Tabel: indicatieve hoeveelheden afvalstoffen en de verwerking 
gedurende de planperiode (in tonnen per jaar). 

Verwerking 

VM! 
AV! 
Ouwsterhaule/ 
Loe. Zuid 
Weperpolder 
\Jaddeneilan
den 

Subtotaal te 
verwerken 

Slakken AVI 

Totaal te 
verwerken 

Bewerking 

Totaal te 
verwerken en 
bewerken 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

52.000 52.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
63.000 65.000 85.000 85.000 85.000 85.oon 

87.000 88.000 96.000 96. 000 78.500 104.500 
26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

6.000 3.000 

234.000 234.000 216.000 211.000 199.500 199.500 

16.500 17.100 22.300 22.300 22.300 22.300 

250.500 251.100 239.300 239.300 221.800 221.800 

17.500 17.500 

250.500 251.100 239.300 239.300 239.300 239.300 
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Gecontroleerd storten. 
Uit voorgaande tabel blijkt dat van de jaarlijkse vrijkornende 
hoeveelheid van 234.000 ton afval ongeveer 122.500 ton gestort 
zal · worden in Friesland. Het storten op Vlieland en Terschelling 
zal in 1987 warden beeindigd. Dit betekent dat dan het starten 
op de Waddeneilanden is afgelopen. Deze hoeveelheid zal groten~ 
deels verwerkt warden bij de Stortlacatie-Zuid. 
Aangezien de huidige startplaats te Ouwsterhaule is valgestart 
en de nieuwe startlocatie nog niet is ingericht zal een gedeelte 
van de stortplaats te Ouwsterhaule tijdelijk warden opgehoogd. 
Het wordt niet uitgesloten geacht dat deze tijdelijke ophoging 
een permanent karakter krijgt. Dit hangt mede af van de resul
taten van het overleg met het Rijk hierover. 

Een beperkt gedeelte zal verwerkt warden op de stortplaats 
Weperpolder. In het plan voor de eerste planperiode was de 
de verwachting dat deze stortplaats in 1983 zou warden geslaten. 
Mede in verband met de problemen bij het realiseren van de 
Stortlocatie-Zuid is de startplaats Weperpolder aok na 1983 
in bedrijf gebleven om over voldoende stortcapaciteit te 
beschikken. 
Gezien de investeringen die gepleegd zijn voor de uitbreiding 
van deze stortplaats is het uit doelmatigheidsoogpunt gewenst 
dat de locatie volgestort wordt. Naar verwachting zal dit in 
1990 het geval zijn. Dan zal het storten beeindigd worden. 

Verontreinigde grond, afkomstig van bodemsaneringsprojecten zal 
niet gestort mogen warden, wanneer een operationele reinigings
rnethode beschikbaar is. Onder een operationele reinigings
methode wordt verstaan een in de praktijk bewezen techniek, 
waarbij het mogelijk is o~ te gen maatschappeli j k aanvaardbare 
kosten grond te reinigen tot een niveau dat een betere toepas
sing dan storten toelaat. 
Voor wat betref t de mogelijkheden voor de verwerking van WCA
grond afkomstig van Friese bodernsaneringslocaties waar geen 
operationele reiniging voor aanwezig is, warden de uitkomsten 
van de landelijke discussie hierorntrent afgewacht. 
Afhankelijk van dit resultaat kan bepaalde verontreinigde grond 
gestort, dan wel terugneernbaar warden opgeslagen. 

Dok omtrent de hoeveelheden baggerslib is nog onvoldoende infor
matie aanwezig. 
Mede in verband met het karakter van het baggerslib en de speci
fieke verwerkingsmogelijkheden wardt vooralsnog niet voargeschre
ven dat verwerking tezamen met huishoudelijk afval moet plaats
vinden. 

De verwerking van bedrijfsafvalstoffen en andere categarieen 
afvalstoffen. 
De afvalstoffen die bij de bedrijven vrijkomen zullen in prin
cipe verwerkt moeten worden bij inrichtingen waar eveneens 
huishoudelijke afvalstoffen verwerkt warden. 
lliervan is afgeweken voor zover dit in andere afvalstoffen
plannen is bepaald. 
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Andere categorieen afvalstoffen, met name afkomstig van 
bodemsaneringsprojecten en veegvu!l, zullen, reken!ng houdend 
met het hiervoor genoemde, verwerkt worden op een stortplaats 
voor huishoudelijk afval. 

Tot zover de samenvatting van het voorontwerp Provinciaal 
Afvalstoffenplan. 
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Overzicht van de procedures die gevolgd moeten woraen m.b.t. de milieu-effect
rapportage en de vergunningverlening inzake de grootschalige vuilstort te 
Nijehaske Noord. 

Data 

T 
15-5-87 -------

17-6-87 

15-8-87 -------

1 

1-12-87 

Procedure sta..£P,en 

Start procedure door publicatie van 
het MER-plichtig voornemen en de ter 
inzagelegging van de zogenaamde 
startnotitie. 

Inspraak en adviaering 
- bevolking, gemeente, Commissie 

Milieu-effectrapportage en de wet
telijke adviseurs worden in de ge
legenheid gesteld naar aanleiding 
van de startnotitie opmerkingen te 
maken c.q. te adviseren over het 
geven van richtlijnen inzake de in
houd van het milieu-effectrapport. 

- Informatie-avond voor de bevolking. 

Einde inspraak/adviseringstermijn. 

Rekening houdend met de uitgebrachte 
adviezen en de gemaakte opmerkingen 
veratrekken gedeputeerde staten van 
Friesland bet Olaf ricbtlijnen in
zake de inhoud van het milieu-effect
rapport. 

Met inachtneming van de door gedepu
teerde staten verstrekte richtlijnen 
atelt bet Olaf bet ailieu-effectrap
port op. Tevens bereidt het Olaf de 
noodzakelijke vergunningaanvragen in
gevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) voor. 
Hiervoor is geen wettelijke termijn 
voorgeschreven. Het Olaf denkt hier
voor ca. 4 maanden nodig te hebben. 

Indieniag van bet ailieu-effectrapport. 
Gelijktijdig worden de vergunningaan· 
vragen ingevolge de AW ··en de WVO inge· 
diend. 

Binnen 6 weken na i nd i ening beoordelen 
g.s. of het HER aan de richtlijnen 
voldoet en of de vergunningaanvragen 
aan alle eisen voldoen. Indien het 
HER niet aan de richtlijnen voldoet 
of indien de vergunningaanvragen niet 
aan de eisen die hiervoor zijn gesteld 
voldoen, dan worden deze niet verder 
in behandeling genomen. Het Olaf zal 
"zijn huiswerk over moeten maken". 
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Overzicht van de procedures die gevolgd moeten woraen m.b.t. de milieu-effect
~apportage en de vergunningverlening inzake de grootschalige vuilstort te 
Nijehaske Noord. 

Data 

T 
15-5-87 ----- --

17-6-87 

15-7-87 -------

15-8-87 -------

1-12-87 

Procedure stB_E.P.en 

Start procedure door publicatie van 
het MER-plichtig voornemen en de ter 
inzagelegging van de zogenaamde 
s tartnotit ie. 

Inspraak en advisering 
- bevolking, gemeente, Commissie 

Milieu-effectrapportage en de wet 
telijke adv i seurs worden i n de ge
legenheid gesteld naar aanleid i ng 
van de startnotitie opmerk i ngen t e 
maken c.q. te advis eren over bet 
geven van richtlijnen inzake de in
houd van het milieu-effectrapport. 

- Informatie-avond voor de bevolking. 

Einde inspraak/adviseringatermijn. 

Rekening houdend met de uitgebracbte 
adviezen en de gemaakte opmerkingen 
verstrekken gedeputeerde staten •an 
Friesland bet Olaf ricbtlijnen in
zake de inhoud van bet milieu-effect
rapport. 

Met inachtneming van de door gedepu
teerde staten verstrekte richtlijnen 
stelt bet Olaf bet ailieu-effectrap
port op. Tevens bereidt bet Olaf de 
noodzakelijke vergunningaanvragen in
gevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) voor. 
Hiervoor is geen wettelijke term1jn 
voorgeschreven. Het Olaf denkt hier
voor ca. 4 maanden nodig te hebben. 

Indiening van bet ailieu-effectrapport. 
Gelijktijdig worden de vergunningaan
vragen ingevolge de AW~en de WVO inge
diend. 

Bi nnen 6 weken na i ndiening beoordelen 
g.s. of bet MER aan de richtlijnen 
voldoet en of de vergunningaanvragen 
aan alle eisen voldoen. Indien bet 
MER niet aan de richtlijnen voldoet 
of indien de vergunningaanvragen niet 
aan de eisen die hiervoor zijn gesteld 
voldoen, dan worden deze niet verder 
in behandeling genomen. Bet Olaf zal 
"zijn huiswerk over moeten maken". 

] 



17-2-88 

, . 

20-4-88~~~~~~~-

I 

L 

i . 

' 
L 

r-

! 

Publicatie en ter inzagelegging van bet 
•ilieu-effectrapport en de vergunning
aanvragen. 
Start inspraaktermijn. 

Inspraak en advisering. 
- Bevolking, gemeente, MER-cocmnissie en 

de wettelijke adviseurs worden in de 
gelegenheid gesteld opmerkingen te 
maken omtrent bet MER en bezwaren in 
te dienen naar aanleiding van de ver
gunningaanvragen c.q. te adviseren 
over bet MER en de vergunningaanvragen. 

- Over het MER en de vergunningaanvragen 
kan met vertegenwoordigers van het Olaf, 
g.s. en eventueel de Commissie MER van 
gedachten warden gewisseld op een open
bare boorzitting dd. 17-2-88. 

Hinde inspraaktenrljn. 

- G.s. toetsen rekening houdend met de 
uitgebrachte adviezen en de gemaakte op
merkingen bet milieu-effectrapport. 
De inhoud van bet milieu-effectrapport 
wordt betrokken bij de be_s luitvorming 
omtrent de vergunningaanvragen. 
G.s. •tellen de ontverp-bescbildtingen 
o in aanvra en vast. 

- Publicatie en de ter inzage legging van 
de ontverp-bescbikJtingen AW en WO. 

Start inspraaktermiju. 

Inspraak en advisering. 
- G.s. stellen degenen die naar aanlei

ding van de aanvragen bezwaren hebben 
ingediend, alsmede een ieder die aan 
kan tonen dat hij of zij daartoe niet 
in staat is geweest, in de gelegenheid 
bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen 
in te dienen. 
De adviseurs worden in de gelegeoheid 
gesteld te adviseren over de ontwerp
beschikkingen. 

(Kinde bezvareuteraijn. 

Rekening houden~ met het milieu-effect
rapport 1 de ing~diende bezwaren en de 
uitgebrachte adv!ezen neaen g.e. ee: 
definitief besluit op de aanvrageu om 
vergunningen ingevolge de AW_ en de WO. 

. ... 



1-7-88~~~~~~~~ 

) 

- Publicatie en ter iozagelegglog van 
de definitieve beschikkiogeo. 

Start beroepstermi i n. 

Beroep. 
Een ieder die naar aanleid i ng van de 
aanvragen en de ontwerp-beschikkingen 
bezwaren heeft ingediend, alsmede de· 
gene di~ aan kan tonen, dat hi j of zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat 
is geweest kan tegen de definitieve 
beschikkingen beroep aan tekenen bij 
de Kroon. 

Einde beroepster.ijn. 
Einde MER/vergunningprocedure. 
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~~~~,:.__----~--------~------P-R_oc __ E_n_URE __ _._a_Ks_T_EMM~ ___ l_N_GS __ P_LAN_· ~N-I_EUWE _____ ll'R __ o ____________ ....... l 
ADVIEZEN/SANCTIES 

r~ .i.es P.P.C. 

tF-rmijrwver- termijnover-
schrijding G.S.: schrijding ge-
fictieve goed- meente + G.S.: 
kPuring fictieve ont-

houding van 
goedkeuring 

ROedkeuring on-
hPrroepelijk 
t .a. v. plan-
dP 1 f'n waar-
tf'gen 
- geen bezwaar 

ingediend 
·aarop 

l;.~edi ende 
bf'zwaren geen 
betrekking hebben 

HOO FD ROUTE 

onderzoek over leg inspraak 

terinzagelegging ontwerp-bestem-
ming~plan/bezwarentermijn 

geen bezwaren wel bezwaren: 
hoorzitting verplicht . 

vasts telling door raad 

terinzagelegging = bezwaren-
termijn bij G.S. 

t- geen bezwaren wel bezwaren: 
hoorzitting verplicht 

besluit G.S. omtrent - goedkeuring 

rnededeling besluit 
~ 

terinzagele~ing besluit G.S. 

= beroepstermijn Kroon 

advies afdeling geschillen 
van bestulir Raad van State 

Kroonbeslui t 

. · 
onherroepelijk 

] 
·j 

-

.. 

-

] 
I 
i --

--

--
-

TIJD 

1 maand 

2 maanden 

4 maanden 

1 maand 

1 maand 

3 :.~aanden 

6 maanden 

1 maand 

1 maand 

1 maand 

12 - 18 
maanden 

.. 
-J 6 9 - 15 

maanden 

. 



OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND 

Milieu-effectrapport nieuwe grootschalige vuilstort 
in Nijehaske-Noord. 

Bijlage 4 van de startnotitie. 

Bijlage 4. blad 1 

Aan het besluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van een 
grootschalige vuilstort te "Nijehaske-Noord" heeft de Raad van de 
gemeente SkarsterslAn een aantal randvoorwaarden verbonden. 
Deze zijn als volgt verwoord: 

1. De hinderaspecten 
De verspreide woonbebouwing in de directe omgeving, de nabij 
gesitueerde jachthaven, het industrieterrein Kanaal en de 
omliggende landbouwgrond nopen tot maatregelen met betrekking 
tot de navolgende aspecten: 

- beperking van het stortfront; 
- regelmatige en periodieke afdekking ter beperking van 

stankoverlast en zwerfvuil; 
- beperking van de stankoverlast door maatregelen op de stort 

(waaronder de positieve effecten van ontgassing zijn 
begrepen); 

- beperking van de geluidhinder; 
- treffen van maatregelen in het buffergebied; 
- doeltreffende controle; 
- de fasering van het stortplan (waar begint men met storten). 

Gaat het hier om een aantal kwalitatieve aspecten, in het kader 
van een milieu-effectenonderzoek, dient een nader inzicht 
te worden verkregen in de gevolgen. 
Vervolgens kunnen de resultaten daarvan worden meegenomen bij 
de vaststelling van de voorwaarden in de Afvalstoffenwetver
gunning. 

2. Verkeersaspecten 
Er zullen garanties moeten komen voor de verkeersveiligheid 
waarbij met name gedacht wordt aan gescheiden fietspaden en, 
indien nodig, de omlegging van fietsroutes. De ontsluitingsweg 
De Dolten, Veldweg en Vergravingen dient verbreed te worden 
aangelegd, aansluitend op de Veldweg richting Jousterweg. 

3. De landschappelijke aankleding 
Ter beperking van de visuele hinder, een goede aansluiting bij 
bestaande elementen en om een enigszins aanvaardbare landschap
pelijke situatie te verkrijgen, is een goede landschappelijke 
aankleding en inpassing noodzakelijk. · 
Op basis van de kerunerken van de aanwezige landschapsstructuur 1 

op basis ook van ruirntelijk-functionele kenmerken kan een 
landschapsplan worden gemaakt. 
Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met positieve 
effecten op de hinderreductie. Voorts is een integratie tussen 
landschapsplan met het plan voor de eindbestemming noodzakelijk. 
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q, Categorieen te storten afval. 
Ingevolge her Provinciale Afvalstoffenplan is de nieuwe groot
schalige vuilstortplaats bedoeld voor de volgende categorieen 
afval: 
- huishoudelijk afval; 
- met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval (kan-

tines e.d.); 
- bouw- en sloopafval. 

Ten aanzien van de locatie "Ouwsterhaule" !s !n de afgelopen 
periode negatieve ervaring opgedaan met betrekking tot de 
opslag van rioolslib. Stankhinder was daarvan een gevolg. 
Ook andere soorten afval worden met regelmaat op de huidige 
stortplaats te Ouwsterhaule verwerkt. Afval ook dat niet van 
het OLAF afkomstig is, maar door of vanwege de Provincie 
afgeleverd wordt. 

Met het oog op het Provinciale Afvalstof fenplan en op onze 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke en milieuhygienische 
ontwikkelingen binnen onze gemeente dient in het uiteinde
lijke bestemmingsplan voor de vuilstortlokatie te warden op
genomen dat de stortplaats slechts mag warden aangewend voor 
de bovengenoemde drie categorieen van afval. 

S. Richtlijn gecontroleerd storten. 
Overeenkomstig het uitgangspunt van de Richtlijn Gecontroleerd 
Storten dient er op de nieuwe stortplaats bovengronds gestort 
te warden. 
De zool van de afvalberg dient boven de hoogstP te verwachten 
grondwaterstand te liggen. Er mag door middel van een kunst
matige verlaging van een grondwaterstand (drainage met pomp
mechanisme) geen verdiepte aanleg gerealiseerd warden. Deze 
randvoorwaarde is aangegeven door het uitgangspunt dat de stort
plaats tot in lengte van jaren beheersbaar dient te blijven. 

6. Schadevergoeding aan derden. 
Terzake van mogelijke schadeclaims dienen sluitende afspraken 
te warden gemaakt tussen de Gemeente, het OLAF en de exploitant 
van de nieuwe stortplaats, die er toe zullen leiden dat krach
tens artikel 49 van de Wet op de Ruirntelijke Ordening, en ook 
overigens op welke titel dan ook ingediende rechtmatige schade
claims ten laste van de exploitant van de stortplaats zullen 
worden gebracht. De Gemeente client derhalve terzake door het 
OLAF dan wel door de exploitant gevrijwaard te warden van 
kosten. 

7 Vergoeding externe begeleidingskosten. 
De locatiekeuz~ grootschalige vuilstortplaatsen heeft de Gemeente 
genoopt tot het inhuren van deskundigheid. Externe begeleiding 
heeft plaatsgevonden en zal in het kader van de bestemmingsplan
procedure nog plaats vinden. 
De kosten die met deze begeleiding gepaard gaan dienen eveneens 
ten laste van de exploitatie van de stortplaats te kunnen warden 
gebracht. 




