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aanvulling MER heropening AVI te Leeuwarden 

Geachte mevrouw Van Eck, 

Zoals afgesproken in het overleg op 14 april jl. met betrekking tot 
het concept-toetsingsadvies voor de heropening van de AVI te Leeuwar
den, stuur ik U hierbij de aanvulline; op het MER . 
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OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND 

Betreft: Milieu-effectrapport inzake heropening AVI Leeuwarden. 
Onderwerp: Afvoer reststoffen. 
Datum: April 1992. 

1. Slakken. 
Bij heropening van de AVI te Leeuwarden zullen ca. 20.000 ton slakken 
per jaar warden geproduceerd. Voor de afzet van slakken in grond- en 
wegenbouwkundige werken is een kwaliteitsverklaring voor AVI-slakken 
onder de naam KOMO-certif icaat noodzakelijk. 
Voor de sluiting van de verbrandingsinstallatie was door het OLAF de 
procedure gestart voor certificering van de slakken door het KIWA. Zodra 
het OLAF de vergunning tot heropening van de AVI-Leeuwarden heeft 
ontvangen, zal de procedure voor het verkrijgen van het KOMO-certificaat 
onmiddelijk warden hervat. 
Het terrein voor certificering en tijdelijke opslag van de slakken moet 
voldoen aan de criteria gesteld door het KIWA en moet voorzieningen 
hebben voor opvang en reiniging van het percolaatwater uit de slakken. 
Het OLAF is voornemens het certificeringsterrein aan te leggen op afval
berging De Dolten. De vergunning voor afvalberging De Dolten geeft geen 
belemmeringen voor het verrichten van deze activiteit en heeft de beno
digde voorzieningen voor opvang en reiniging van het percolaatwater. 
Door de keuze van deze locatie zijn er de volgende twee mogelijkheden 
voor afzet van de slakken: 
a. afzet naar grand- en wegenbouwkundige werken van slakken met KOMO

certificaat; 
b. toepassing van slakken in de benodigde rijpaden op afvalberging De 

Dolten. 
Hierdoor is het OLAF verzekerd van een verantwoorde en gegarandeerde 
afzet van de AVI-slakken. 

2. Vliegas. 
Bij heropening van de AVI-Leeuwarden zal ca. 2000 ton vliegas per jaar 
warden geproduceerd. Voor de sluiting van de verbrandingsinstallatie 
werd het vliegas afgenomen volgens een contract met de firma Ankersmit. 
Het vliegas werd afgevoerd naar de B.V. Winterwijksche Steen- en Kalk
groeve voor toepassing in vulstof, bestemd voor de produktie van asfalt
beton. De firma Ankersmit heeft toegezegd het contract na heropening van 
de AV! in principe te willen voortzetten. 

Toepassing van vliegas in asfaltbeton zal in de toekomst wellicht afhan
kelijk warden van de bepalingen in het nieuw op te stellen Bouwstoffen
besluit. Momenteel wordt gewerkt aan eventuele verruimingen voor toepas
singsmogelijkheden voor o.a. vliegas in het Bouwstoffenbesluit. 
Gezien deze mogelijke verruiming voor toepassingsmogelijkheden en de 
verbetering van kwaliteit van het vliegas door optimalisering van het 
verbrandingsproces verwacht het OLAF geen problemen ten aanzien van de 
afzet van het vliegas. 

3. Rookgasreinigingsresiduen . 
Bij heropening van de AVI-Leeuwarden zullen ca. 1200 ton rookgasreini
gingsresiduen warden geproduceerd. Deze residuen warden aangemerkt als 
chemisch afval, dat moet warden gestort op een C3-deponie, ingericht 
voor ontvangst van deze categorie afvalstoffen. 
Momenteel is de C3-deponie van de V.B.M. op de Maasvlakte de aangewezen 
stortplaas voor deze stoffen. In de toekomst moet elke procincie of 
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regio een voorziening treffen voor ontvangst van deze categorie afval
stoffen. Het Provinciaal Afvalstoffenplan Friesland 1992-1997 voorziet 
niet in een dergelijke voorziening. Wel wordt momenteel in noordelijk 
verband tussen de vier noordelijke provincies overleg gepleegd over het 
aanleggen van een regionale voorziening op stortplaats Boeldershoek in 
Twente. 
Afhankelijk van de realisering van deze regionale voorziening zal het 
OLAF de rookgasreinigingsresiduen afvoeren naar de Maasvlakte of naar 
Boeldershoek. Inmiddels is het OLAF gestart met de procedure inzake het 
verkrijgen van een concessie bij de V.B.M. op de Maasvlakte voor het 
storten van rookgasreinigingsresiduen vanaf begin 1994. 
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