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1. INLEIDING 

Afvalsturing Friesland NV (AF) heeft het voornemen om haar verwerkingsactivitei
ten voor afval op de afvalberging De Wierde te Oudehaske uit te breiden. De door 
AF geplande activiteiten betreffen: een scheidingsinstallatie, een 
bewerkingsinstallatie voor organische natte fractie, bewerking van baggerslib en 
zuiveringsslib, grondreiniging, immobilisatie, een pUinbreekinstallatie, zeefzand
bewerking, groencompostering, verwerking rioolslib en veegvuil (reeds vergund). 
opslag van secundaire grondstoffen (reeds vergund), vestiging van een regionale 
inzameldienst en uitbreiding van de zuiveringsinstallatie. 

AF heeft in overleg met de bevoegde instanties besloten een m.e.r.-procedure te 
starten voor meerdere activiteiten (door AF een 'paraplu-m.e.r: genoemd). Het 
MER bestaat uit een Hoofdrapport met een of meer Deelrapporten. Het Hoofdrap
port geeft een korte beschrijving van de bestaande toestand, alle activiteiten die 
AF voornemens is op De Wierde te ontwikkelen en beschrijft de samenhang tus
sen deze activiteiten en de te verwachten gecumuleerde milieueffecten. Een Deel
rapport geeft een meer specifieke beschrijving van een deelactiviteit en mogelijke 
alternatieven hiervoor. 

Dit advies he eft zowel betrekking op het Hoofdrapport als het Deelrapport over 
het oprichten van een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk en daaraan gelijk
gestelde bedrijfsafvalstoffen en een vergistingsinstallatie voor de organische natte 
fractie (ONF) uit de scheidingsinstallatie. Voor het realiseren van deze activiteiten 
moeten vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet veront
reiniging Oppervlaktewateren (Wvo) worden aangevraagd. Voor een deel van bo
vengenoemde activiteiten geldt dat voor de vergunningverlening milieueffectrap
portage (m.e.r.) moet worden doorlopen. Bevoegde instanties zijn Gedeputeerde 
Staten van Frysl:ln voor de Wm en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap 
Friesland voor de Wyo. 

Bij brief van 11 mei 19991
] heeft de Provincie Frysl:ln (als coordinerend bevoegd 

gezag) de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om 
advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is 
op 17 mei 1999 ter inzage gelegd2

). 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3) De 
werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd 
De COmmissie heeft van het bevoegd gezag vernomen dat er geen inspraakreac
ties zijn ingediend. 

1 Zie bljlage l. 

2 Zie bijlage 2 . 

3 Zie bijlage 3 veer de sarnenstell1ng van de werkgreep en andere projectgegevens . 
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Op grand van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER4), zoals vastgesteld in oktober 1998; 
• op eventuele onjuistheden5

]; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6]. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn 
in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke 
onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieube
lang een volwaardige plaats te geven bij de besluiten over de scheidings- en ONF
bewerkingsinstallatie. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een 
essentiiHe tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. 
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze 
kunnen worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. 
Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt be
lang. 

Op 29 juni 1999 heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie, het be
voegde gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt 
dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen geen juist beeld geeft. 
Naar aanleiding daarvan he eft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de ad
visering op te schorten7

] om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een 
aanvulling op het MER te maken. De aanvulling is 30 juli naar de Commissie ver
zonden en he eft niet ter visie gelegen. De Commissie adviseert de aanvulling bij 
het uiteindelijke ontwerp-beschikking ter visie te leggen. 
Dit advies van de Commissie bevat het oordeel over het MER (hoofd- en deelrap
port) inclusief de aanvulling. 

4 Wm. artikel 7 .23. lid 2 . 

5 Wm, artikel 7.23, lid 2 . 

6 Wm, artike! 7 .10. 

7 Zie bijlage lao 
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2. OORDEEL OVER BET MER EN DE AANVULLING DAAROP 

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essen
tiele informatie aanwezig is. Hierdoor is het mogelijk om het milieubelang een vol
waardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. 

Aanbevelingen waarvan de Commissie denkt dat ze de kwaliteit van het besluit 
ten goede zullen komen zijn in hoofdstuk 3 opgenomen. In hetzelfde hoofdstuk 
komen ook de onderwerpen aan de orde die in de aanvulling zijn behandeld. Over 
de in eerste instantie geconstateerde essentiele tekortkomingen van het MER 
wordt in de aanvulling voldoende informatie gegeven. 

Hoe de deelactiviteiten op het terrein zullen worden gesitueerd is nu nog niet ge
heel dUidelijk. De tekening van de locatie-indeling (bijlage 5 van het Hoofdrap
port) is niet meer actueel. Van een paar activiteiten die in het Hoofdrapport zijn 
beschreven en op de locatie zijn ingetekend is inmiddels bekend dat deze zeker 
ofwaarschijnlijk niet door zullen gaan. Het is mogelijk dat hiervoor in de plaats 
nieuwe activiteiten worden voorgesteld of dat de milieugebruiksruimte wordt ver
kleind. Ook zou het zo kunnen zijn dat een enkele activiteit niet kan worden ge
realiseerd vanwege hoge emissies die de activiteit veroorzaakt. Voor de m.e.r. is 
het belangrijk dat goed wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om door si
tuering en integratie van de verschillende deelactiviteiten en processen op de 10-
catie milieuvoordelen te behalen. De Commissie zal -conform de vastgestelde 
richtlijnen- de MER'en voor deelactiviteiten die zij in de toekomst nog ter toetsing 
krijgt voorgelegd hierop toetsen. 

In het MERjaanvulling worden verschillende mogelijkheden geopperd voor de si
tuering en integratie van de deelactiviteiten. Deze worden echter niet verder in 
het Hoofdrapport uitgewerkt met als argumentatie dat van de meeste deelactivi
teiten de technische detaillering nog onbekend is. In de aanvulling staat verder 
dat alleen de scheidingsinstallatie, de ONF-bewerkingsinstallatie en de waterzui
vering niet variabel zijn. Voor de overige activiteiten geldt dat de situering niet op 
voorhand plaatsgebonden is. 8

] 

De Commissie kan zich voorstellen dat in deze fase de mogelijkheden om de in 
het Hoofdrapport genoemde activiteiten voor het milieu zo gunstig mogelijk te si
tueren en te integreren nog niet uitgebreid zijn verkend. Voor de MER'en die nog 
voor De Wierde zullen worden opgesteld wordt dit echter een belangrijk aan
dachtspunt. Hierbij kan met name worden gedacht aan mogelijk milieuvoordeel 
door: 
• het combineren van baggerslibverwerking en zeefzandbewerking; 
• het gebruiken van de open gevallen plek door het niet doorgaan van de zuive

ringsslibbewerking: op deze plek kan wellicht een van de andere deelactivitei
ten worden gesitueerd, waardoor een meer compacte indeling ontstaat; 

• de bewerking van baggerslib, die een hogere geuremissie heeft dan de biolo
gische grondreiniging, zodanig te situeren dat de afstand van deze geurbron
nen tot de woonbebouwing wordt vergroot en de geur- en geluidhinder wordt 
geminimaliseerd; 

8 Be- en VerwerJdng van ajvalstoffen op De Wierde. Aanvulling Milieuelfectrapport. jul! 1999. p . 22. 
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3. 

3.1 

• hetzelfde geldt voor de puinbreker die veel geluid produeeert: ook hier is de af
stand van de woonbebouwing van belang. Verregaande additionele maatrege
len zul1en in elk geval noodzakelijk blijven om binnen de milieugebruiksruim
te te blijven. De in de aanvulling vermelde maatregelen voor de 'geisoleerde 
puinbreker' zijn voor de Commissie nog niet geheel duidelijk. Hier zal ter zij
ner tijd in het desbetreffende deel-MER aandacht aan moeten worden be
steed. 

OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER EN DE AANVULLING 

In hoofdstuk 3 worden de onderwerpen behandeld waarvan de Commissie van 
mening is dat deze in de aanvulling voldoende zijn behandeld. Per onderwerp 
wordt venneld wat de aanvankelijke tekortkoming was en hoe in de aanvulling 
hierop is ingegaan. Bij een paar onderwerpen geeft de Commissie een aanbeve
ling. Het MER hoeft niet met deze aanbevelingen te worden aangevuld voordat 
het besluit over het voomemen wordt genomen. 

Autonome ontwikkeling 

In het kader van de beschrijving van de bestaande milieutoestand en autonome 
ontwikkeling in het MER, vroeg de Commissie naar de relevante immissies van 
de geplande thermische droging op de nabij gelegen loeatie 't Dok. Deze activiteit 
ligt zo dieht bij de Wierde dat de Commissie het aannemelijk aeht dat dit initiatief 
invloed heeft op de bestaande situatie en auto nome ontwikkeling voor een aantal 
belangrijke milieuaspeeten, waaronder geur en geluid. 

De Commissie is van mening dat de autonome ontwikkeling in de aanvulling vol
doende is beschreven. Aileen het aspect geur is niet evenwichtig uitgewerkt. De 
geureontour is ber kend op ba is van een optlmistis be s hatting v n d re t
geuremissie. Een -naar de mening van de Commissie- meer reele schatting van 
de restgeuremissie geeft een beter beeld van de te verwachten situatie. 9

) 

Bovendien wordt de geurcontourvan de slibdroging in figuur 7.2 van de aanvul
ling weliswaar ingetekend, maar wordt niet aangegeven hoe deze geurbelasting 
eumulatief uitpakt. De totaal te verwachten geurbelasting voor de omwonenden 
kan niet uit fig. 7.2 worden opgemaakt. De initiatiefnemer stelt dat het optellen 
van verschillende geuren problematisch is. De Commissie erkent dU, maar con
stateert tegelijkertijd dat het gehanteerde principe van de milieugebruiksruimte 
bij de Wierde juist uit gaat van de veronderstelling dat de berekende geur- en ge
luidbelasting is op te tellen. De moeilijkheden van het berekenen van de cumu
latie van geur kan dus geen reden zijn om de besehrijving van de t otale geurbe
lasting achterwege te laten. Bovendien is de beschrijving van de totale geurbelas
ting van belang voor belanghebbenden, zoals omwonenden van De Wierde. Zij 
krijgen door deze besehrijving een betere indruk van de geurbelastlng die zij max-

9 In de Appendix van de AanvuUing op het MER Gefntegreerde Iocatie- en inrichtingskeuze verwerking zuiveringsslib 
Groningen, Friesland en Drenthe (8 augustus 1998) wordt uitgegaan van een te verwachten geurcontour van de 
slibdruging gebaseerd op een restgeurconcentratie van 5000 ge/m", in plaats van een restgeurconcentratie van 
2000 ge/m3

• waar dit MER vanuit gaat. 
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3.2 

3.3 

imaal kunnen verwachten. De autonome ontwikkeling wordt immers niet door 
de milieugebruiksruimte begrensd. 

Omdat de Commissie verwacht dat de extra geurhinder voor de omwonenden be
perkt zal zijn en omdat de autonome ontwikkeling geen invloed he eft op de mil
ieugebruiksruimte, is er geen sprake meer van een essentie1e tekortkoming . 

• De Commissie adviseert om voor de vergunningverlening duidelijkheid te verschaffen 
over de totale geurbelasting voor de omgeving waarbij bij de autonome ontwikkeling ook 
inzicht wordt gegeven in de situatie met een minder optimistische schatting van de rest
geuremissies van de slibdroging. 

Milieugebruiksruimte 

De Commissie heeft gevraagd in de aanvulling te verduidelijken hoe de milieuge
bruiksruimte is berekend en is samengesteld uit de te onderscheiden onderdelen 
die bijdragen aan de contouren. Verder is gevraagd te verduidelijken hoe deze 
milieugebruiksruimte in de verschillende contouren is gevisualiseerd en wat de 
consequenties van het ALARA-beginsel zijn voor de bijdrage aan de contouren. 

Uit de aanvulling blijkt dat de toegestane milieugebruiksruimte tot stand is ge
komen door intensief overleg met overheden en omwonenden. Leidraad daarbij 
is geweest hetgeen door betrokkenen nog 'acceptabel' werd gevonden. De Com
missie is van mening dat in het MER en de aanvulling niet dUidelijk gemotiveerd 
wordt welke milieucriteria gehanteerd zijn bij het bepalen van 'acceptabele' 
milieugebruiksruimte. WeI is de Commissie van mening dat de uiteindelijk afge
sproken contouren binnen de in de praktijk gangbare grenswaarden voor geur
en geluid passen. Ret ontbreken van de motivering is daarom geen essentiele te
kortkoming. 

In de aanvulling is verder aangegeven hoe berekend wordt of de immissies van 
het totaal van deelactiviteiten op het terrein binnen de afgesproken milieuge
bruiksruimte blijven. Dit wordt gedaan door afzonderlijke immissies bij elkaar op 
te tellen. Deze benadering is voldoende als basis voor de besluitvorming over het 
voornemen. 
Bij het berekenen moet worden uitgegaan van de juiste aannames en schattingen 
voor de te verwachten emissies van deelactiviteiten en de bestaande achtergrond
concentraties van geur en geluid. Voor zover de Commissie hierover opmerkingen 
he eft staan deze onder paragraaf 3.5 (geluid) en 3.6 (geur). 

Afvalbehandeling 

De Commissie is van mening dat de keuze van het VADRON-proces bij de schei
dingsinstallatie goed in het MER is gemotiveerd en logisch over komt. Ret MER 
geeft echter weinig inzicht in procesoptimalisaties en de uitwerking van mogelijke 
uitvoeringsvarianten. In de aanvulling is aan beide bezwaren voldoende tegemoet 
gekomen. 
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3.4 

3.5 

Afvalwaterzuivering 

De hoeveelheid, samenstelling en behandeling van het afValwater afkomstig van 
de voorgenomen activiteit moest volgens de Commissie nader in de aanvulling 
worden beschreven, waarbij verschillende alternatieven aan de orde dienen te ko
men. Verder heeft de Commissie gevraagd een van de altematieven van waterzui
vering in het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) op te nemen, Ook in de 
vergelijking van de alternatieven (hoofdstuk 5 deelrapport) dient de aanvulling 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de milieueffecten van de waterzuivering. 

De Commissie is van mening dat de in de aanvulling gepresenteerde afweging 
tussen de verschillende varianten voor de uitbreiding van de A WZI afdoende is. 
De milieugevolgen van het lozen van afValwater worden voor de verschillende va
rianten inzichtelijk gemaakt. Het MMA is op adequate wijze aangevuld met een 
meest milieuvriendelijke vorm van afValwaterzuivering. 

• De Commissie adviseert in het kader van de vergunningverlening nader aan te geven 
hoe de geschatte restemissie van de AWZI adequaat zal worden gezuiverd. 

Geluid 

De Commissie heeft in een eerder stadium van de toetsing een aantal opmerking
en gemaakt over de wijze waarop het aspect geluid in het MER is behandeld: 
• het akoestisch rapport waarvan melding wordt gemaakt in de Wm-aanvraag 

ontbreekt; 
• de geluidcontouren in de samenvatting van het MER, het hoofdrapport en in 

de bijbehorende bijlage 8 zijn onduidelijk vanwege tegenstrijdige beschrijving
en; 

• de beschrijving van de geluidemissiegegevens zijn soms niet (goed) vermeld of 
te optimistisch ingeschat; iOJ 

• het aspect indirecte hinder ontbreekt. 

De Commissie is van mening dat de aanvulling onduidelijkheden weghaalt over 
de ligging en betekenis van de geluidcontouren. Het is thans meer inzichtelijk 
welke de belangrijke geluidsbronnen in de bestaande situatie en bij de voorgeno
men activiteit zijn. 

Het feit dat de voorgenomen activiteit geen wezenlijke invloed heeft op de geluid
belasting blijkt terug te voeren op de dominantie van de mobiele geluidsbronnen 
in de bestaande situatie. De extra vrachtwagenbewegingen ten gevolge van de 
scheidings- en vergistingsinstallatie blijken te beperkt te zijn om enige invloed te 
hebben. 
De geluidbijdrage van de mobiele installaties wordt voor een relatief groot gedeelte 
veroorzaakt door het zandbentoniettransport. Het MER/aanvulling gaat er bij de 
geluidberekeningen vanuit dat dit transport het hele jaar door geschiedt. Daar 

10 Zo verschilt de scheld1ngsinstallatle in het hoofdrapport (tabel 3.3) met de beschrijving zoals opgenomen in het 
deelrapport (tabel 2.11). Ook Is de bronbeschrijving van de scheidingsinstallatie en ONF-bewerking in belde 
rapporten verschillend. Tenslotte Is een aantal potentieel relevante geluidsbronnen relatler laag ingeschat 
(grondzeef: 85 dB(A)) ofmogel!jk niet vermeld (beluchting groencomposteringl. 
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3.6 

deze activiteit maximaal drie maanden per jaar plaats vindt. had het MER vol
gens de Commissie tevens de situatie moeten beschouwen onder meer reguliere 
bedrijfsomstandigheden. De Commissie wijst er tevens op dat uit het akoestisch 
onderzoek voIgt dat zandbentonniet de belangrtjkste geluidbijdrage nabij de wo
ningen geeft terwijl het aantal vrachtwagens juist beduidend geringer is in verge
lijking met het overige vrachtverkeer (100 om 180). Deze mogelijke fout in de mo
delvorming he eft geen cruciale gevolgen voor de beoordeling van het aspect geluid 
en kan in de vergunningprocedure hersteld worden. 

De Commissie heeft over geluid een tweede aanbeveling. gericht op het in beeld 
brengen van indirecte hinder. De geluidbelasting ten gevolge van indirecte hinder 
blijkt uitsluitend te zijn weergegeven voor een woning met als motivatie dat an
dere woningen op gelijke afstand van deze weg zijn gelegen. De berekeningen zijn 
verricht met een verkeerslawaaiprogramma (SRM1). Indirecte hinder 
beschouwingen zijn bedoeld voor die woningen nabij de inrichting waar het 
verkeer nog niet opgenomen geacht kan worden in het overig verkeer. Dit is 
bijvoorbeeld het geval nabij de woningen ter hoogte van de in-uitrit. Het 
vrachtverkeer buigt bij beide woningen af waardoor de akoestische situatie niet 
te vergelijken is met de situatie nabij de onderzochte positie. Volgens de 
richtlijnen dient een op de situatie toegespitst rekenmodel gebruikt te worden . 
SRMI is hiervoor niet goed geschikt.ll] Verder wordt bij de berekeningen van de 
indirecte hinder uitsluitend uitgegaan van de bijdrage van de toename ten gevolge 
van de voorgenomen activiteit en niet van het totaal aantal verkeersbewegingen. 

De informatie over indirecte hinder is temeer van belang omdat het bestaande be
leid noodzaakt tot het uitvoeren van een gevelonderzoek boven een bepaalde mate 
van hinder. Omdat de hinder niet goed in beeld is gebracht. kan het bevoegd ge
zag niet beslissen of een dergelijk onderzoek noodzakelijk is. Aangezien het 
slechts een beperkt aantal huizen betreft zijn er volgens de Commissie voldoende 
mogelijkheden om de indirecte hinder te beperken wanneer dat noodzakelijk is. 
Vandaar dat er geen sprake meer is van een essentieel punt dat voor de besluit
vorming in een aanvulling moet zijn uitgewerkt . 

• De Commissie adviseert in het kader van de vergunningverlening de indirecte hinder 
aan de hand van een toegespitst rekenmodel te berekenen en de totale indirecte hinder 
voor de desbetreffende woningen te vermelden. Tevens verdient het aanbeveling de a
koestische modelvorming van de transportbewegingen -met name op het aspect van 
zandbentoniettransport- kritisch te beschouwen en indien noodzakelijk aan te passen. 

Geur 

De Commissie is van mening dat bij de geurcontouren in het MER een aantal za
ken onduidelijk is uitgewerkt of onvoldoende is onderbouwd. Dit leidde tot het 
vragen van enkele aanvullingen: 
• de geurcontouren dienen te worden voorzien van legenda conform het docu

ment Meten & Rekenen Geur: de contour in fig. 3 .1 deelrapport (idem 4.1 sa
menvatting) bleek onjuist te zijn; 

11 SRMI gaat utt van een verkeersstroom van verschillende wagentypen, dus nlet louter vrachtverkeer. Daarnaast 
gaat het blj indJrecte hinder vaak om optrekken, afremmen, etc. 
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3.7 

• onduidelijk is waarop de schatting van de vennindering van de geuremissie 
van de stort met 75% concreet is gebaseerd: deze schatting lijkt erg optimis
tisch; 

• inzicht dient te worden gegeven in de bronnen en meetgegevens van de getal
len waarmee de emissie voor de voorgenomen activiteit is berekend, dit geldt 
met name voor de emissie van de loshal en de scheidingsinstallatie. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de emissie van de ruimte
lucht en de geurbehandeling met biofilter (bijlage 3, tabel 2); 

• de totale geuremissie komt volgens schatting uit op ca. 21 miljoen ge/uur, 
terwijl in tabe13.2. van het Boofdrapport de ONF-emissie gelijk wordt gesteld 
aan de emissie van de zuiveringsslibinstallatie, die in die tabel wordt geschat 
op 200 miljoen ge/uur. Dit verschil dient te worden toegelicht. 

In de aanvulling is aan het merendeel van de bovenstaande punten tegemoet ge
komen. Bet blijkt dat de opnieuw berekende geuremissie twee maal zo hoog is als 
aanvankelijk in het MER was vermeld. De emissie blijft weI binnen de milieuge
bruiksruimte. Twee punten dienen bij de vergunningverlening nog extra aandacht 
te krijgen: de geuremissie van de ONF-wasser en de restemissie van het biofilter 
en van de AWZI. 

De Commissie is van mening dat de ins chatting van de geuremissie van de ONF
wasser van 6,9'106 ge/h aan de lage kant is, gelet op de ervaringen met vergelijk
bare installaties. Vit metingen die in het verleden bij de Wierde zijn uitgevoerd 
blijkt dat bij het storten van ONF veel meer stank optreedt dan bij het storten 
van huishoudelijk aNal. 12] Ook de restemissie van het biofilter is laag ingeschat. 
De COmmissie schat dat de restgeurconcentratie 3000 - 5000 ge/m3 zal zijn. J3] 

Vit de evaluatie zal moeten blijken hoe groot de geuremissie uiteindelijk zal zijn. 
Omdat bij de ins chatting van de COmmissie de geurcontouren binnen de milieu
gebruiksruimte zullen blijven kunnen eventuele aanpassingen van de contouren 
bij een MER voor een volgende deelactiviteit plaatsvinden. 

• De Commissie adviseert in het kader van de vergunningverlening de geurberekeningen 
voor de ONF-wasser en de restemissie van het biofilter en de AWZI nader te motiveren. 

Evaluatieprogramma 

Bet is belangrijk dat emissies in dc tockomst goed worden gemeten omdat een 
aantal geur- en geluidemissies op dit moment nog niet exact kan worden inge
schat. Bovendien bepalen de emissies die vrijkomen bij de scheiding en de vergis
ting van afval hoeveel (milieugebruiks)ruimte er over blijft voor de andere geplan
de activiteiten uit het Boofdrapport. 

• De Commissie beveelt aan om in het evaluatieprogramma met name aandacht te 
schenken aan de: geuremissie van de thermische droging op de nabij gelegen locatie 't 

12 Zie Geuremissie aJvalberging De Wierde te Oudehaske, Witteveen + Bos, 1998. 

13 In bet MER/aanvulling wordt er van uitgegaan dat de afgasstromen met lage geurconcentratles (ca. 6000 en 
1000 ge/m3

) er met een restgeurconcentratie van 10% van de oorspronkelijke cancentratie weer uitkamen. Op 
grand van de literatuur waar de initiatiefnemer naar verwljst (C. Anzlon, W. Smith en C. Valk, Netherlands 1997) 
vindt de Commlssle een bogere scbatting van de restgeurcancentratie meer reeel. 

-8-



Ook (voor het kunnen vaststelien van de autonome ontwikkeling), geur- en geluidemissie 
van de afvalwaterzuivering, indirecte hinder, geuremissie van de stort, geuremissie van 
de ONF-wasser en de restemissie van het biofilter. Ook dient in het evaluatieprogramma 
Ie worden aangeven welke maalregelen worden gelrofien indien de geur- en geluidemis
sies In de praktijk hoger zulien uitvalien. 

-9-





BlJLAGEN 

bij bet toetsingsadvies over het 
milieueifectrapport Be- en ver
werking van afvalstoffen op De 

Wierde te Oudehaske: oprichting 
scheidings- en vergistingsinstal

laUe en de aanvulling daarop 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 mei 1999 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

~@rr 
Commisslo voor de 

mlIJeu·efleclrapportage 

ingekoman : 12 MEl 199~ 
numrner : '-I95 -J!J 
dossiar : .9'11; ~ 'f 2.- ... :; 3 
kop:o naar : Rfll~ '~",II?;:/,fLfft 

Cernmissie veer de milieu-effeocrapporcage 
Postbus 2315 
3500 GH UTRECHT 

Leeuwarden, l~ mei 1999 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Teeatel 
Uw kenmerk 
ISVOpno. 
Bijlagen 

onderwerp 

MO/99-40682/81 
M~ieuvergunningen 
... 205/N. Kistemaker 

120 
div. 

teezending exemplaren r'IER 
De Wierde te Oudehnske 

( ..... ) 

provimj e fryslan 
provincie ftyslan • 

Jlfl'llhu:\ tOllO 
89 u II ... k .... 'tI\\·.rd1"fl 

h\~,.aL"",u'k1 51 
h:h'(uun , (0\8) J:9l ~9 H 

u· ... rn (O\.1t) 191 S I tl 
\\'\\·\\·fq ,wII .nl 

... · IIUll 1)I"IWIIKII.'(~'(, . .. "'n.lI 

Hierbij delen wij u m.ede dat wij een aanv raag van Afvalst\lring ~iesland NV 
e o het mUieu -effecl: r apport v~~r een sch eidiogs- e n ONP- bewerkingsinst:.a.1 1a
tie en het Regiona-al Overslag Statien voer wit:- en bruiogoed op de afvalbe 
en V"lrwe-rkingslocat:ie D_B Wi erde te Oudehaske hebben ontvangen. Beide 
stukken 7.ijn op 9 april 1999 bij ons ingediend eo ingeschreven onder numt{ler 
1-10/99-40692. 
U entvangt van Afvulsturing Friesland rechtstreek$ acht exemplai'ert van 
bovengenoemde aanvraag/tn.e.r. 
Bijgeveegdia een e xernplaar van de openbaJ:-e kennisgevi og. 

Wij var?oeken u tot uiterlijk 19 juli 1999 een adv ies uic te b~engen over 
de inhoud van het milieu-effectrapport. 

Gedeputeerde Staten van Prys13n. 





BIJLAGE la 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 juli 1999 waarin de termijn voor 
het advies van de Commissie wordt verlengd 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
t.a.v. de heer M. Ruis 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Leeuwarden, 15 juli 1999 

Ons kenmerk : M0/99-78951 
Afdeling : Milieuvergunningen 
Toestel : 2925205/N.Kistemaker/K 
Uwkenmerk 
Bijlage(n) 

Onderwerp: 
Beoordelingstermijn mer Afvalsturing Friesland 

provinsje fryslan 
provincie fryslan • 

pmLDUS 20 120 
8900 hln Iccuwarden 

IW~l!hahmJrkl 52 

Idcfuoo: (OS8) 292 59 25 

Lcldax: (058) 292 S I 25 

wwwfry .. l;!.n.1I1 

Op 23 juni 1999 heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 
commissie voor de milieueffectrapportage, Afvalsturing Friesland (initiatiefnemer) en de 
provincie Fryslfm (bevoegd gezag). In dit overleg zijn de milieueffectrapporten, hoofdmer 
en deelmer Scheidings- en ONF-bewerkingsinstallatie, besproken. Daarbij is afgesproken 
dat Afvalsturing Friesland een aanvullende notitie zal opstellen. Het eindgesprek is 
gepland op 19 augustus 1999, het eindoordeel van de commissie zal eind augustus zijn 
opgesteld. 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de termijn waarbinnen u advies dient uit te brengen 
zal worden overschreden. Een en ander is in het overleg van 23 juni jl. besproken. Aile 
partijen hebben te kennen gegeven zich hier in te kunnen vinden. 

Wij hopen u voldoende te hebben geTnformeerd. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer N. Kistemaker van onze afdeling Milieuvergunningen, tel. 058-
2925205. 

• 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van het MER 
in Staatscourant nr. 89 d.d. 11 mei 1999 

OPEN BARE KENNISGEVING 

.. ~ 
provinsje frysIan ('~ 
Pt:ovhlcie fryslan • . ~ 

;;r; 

milieu-effectrapportage (m.e.r.) scheidings- en ONF-bewerkingsinstallatie op afvalbe
en verweri<ingslocatie De Wierde; inspraak op het MER 

Alvalsluring Friesland NV heeR een aanvraag ingediend voor een veranderingsvergunning inge\lOige de 
WeI milieubehcer en eeo vergunnlng ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaklewaleren. De aanvragen 
hebben betrekking op een scheidings· en ONF-bell'crkingsinstallalie op alvalbe· en verwerkingslocalie 
De Wicrde te Oudehaske. Tegelijk mel de aanvraag is ook een milleu·ellectrapport (MER) ingedlend. 

Inzage en reacties 
Wij sleUen u hierbij in de gelegenheid opmerkingen Ie maken naar aanleiding van de inhoud van hel MER 
Hel MER. en de daarbij horende stukken. alsmede de aanvraaglbeide aanvragen I1ggen met ingang van 
17 mei 1999 op werkdagen en gedurende openingslijden ler inzage: 
• bij de provincie Frys!an. Tweebaksmarkl 52 Ie Leeuwarden, bl) de ald. Milleuvergunningen, kamer 083. 

Op werkdagen van Og.OO 10112.00 uur en van 14.0010116.00 uur{tel. 058·2925128); 
• ba de ardeling Milieu van de seclar Wanen en Werken. Herema Slate 5 (I e gebouw. ingang park) 
te Joure, op werkdagen van 08.00 tol 12.30 uur en van 13.30 lot 17.00 uur; 

·In hel gemeentehuis. Herema Slale 1 (hoofdgebouw) ap maandag van 13.30 tot 20.00 uur. dinsdag. 
woensdag en danderdag van 08.30 tat 12.30 uur en van 13.30 lat 17.00 uur; ap vrijdag van OB.3O lal 
12.30 uur en van 13.30 lot 16.00 uur; 

- bij de receptie van het gemeenlehuis. Crackslraal2 Ie Heerenveen. op werkdagen van 08.00 tot 13.00 uur 
en ap alspraak van 13.00 loj 17.00 uur; 

- in de leeszaal aan lIel Burgemeester Kuperusplein 48 Ie Heerenveen. op woensdag en vrijdag van 10.00 
10117.00 uur; dinsdags en donderdags van 10.00 lot 20.00 uur; zaterdags van 10.00 lot 13.00 uur; 

- in hel gebouw van Welterskip Fryslan. Harlingerslraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voortichting) ap werk
dagen van OB.30 lot 17.00 uur. 

Inspraak 
Tol ulterlijk vier waken na het verschijnen van dcze kennisgeving kunt u sChriftelljk opmerkingen maken 
over hel MER. Deze opmerkingen maet u richlen aan: Gepepuleerde St.alen van Fryslan. POSlbus 20120. 
8900 HM in leeuwarden. Dit onder vermelding van: MER De Wierde. Degene die opmerkingen inbrengt 
kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niel bekend Ie maken. 

Daarnaas\ is het magelijk mandeting apmerkingen Ie maken over hel MER lijdens een openbare zitting. 
Deze za! worden gehouden ap woensdag 2 juni 1999 bij stortplaals De Wierde. De Dollen Ie Oudehaske. 
De aanv~ngstijd is 17.00 uur. 

Nadere lnformatie I 
Witt u meer weten dan kunl u contact apnemen mel de heer N. Kistemaker, tel. 058 • 292 52 05 of met • 
mevr: E. Verbuys. tet. 058 - 292 57 51, beide werkzaam bij de afd. milieuvergunningen van de Provincie. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Afvalsturing Friesland NV 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Fryslan (coordinerend bevoegd gezag) en Wa
terschap Friesland (mede bevoegd gezag) 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) 

Categorie Besluit m.e.r.: C18.2 (Besluit m.e.r. 1994) en D18.2 (Besluit m.e.r. 1999) 

Activiteit: Afvalsturing Friesland NV (AF) heeft het voomemen om haar verwerkingsactivitei
ten voor afval op de afvalberging De Wierde te Oudehaske uit te breiden. De door AF geplande 
activiteiten betreffen: een scheidingsinstallatie, een bewerkingsinstallatie voor organische nat
te fractie, bewerking van baggerslib en zuiveringsslib, grondreiniging, immobilisatie, een puin
breekinstallatie, zeefzandbewerking, groencompostering, verwerking rioolslib en veegvuil (reeds 
vergund), opslag van secundaire grondstoffen (reeds vergund). vestiging van een regionale in
zameldienst en uitbreiding van de zuiveringsinstallatie. AF heeft in overleg met de bevoegde in
stanties besloten een m.e.r.-procedure te starten voor meerdere activiteiten. Het MER bestaat 
uit een Hoofdrapport met een of meer Oeelrapporten. Het Hoofdrapport geeft een korte be
schrijving van de bestaande toe stand , alle activiteiten die AF voomemens is op De Wierde te 
ontwikkelen en beschrijft de samenhang tussen deze activiteiten en de te verwachten gecumu
leerde milieueffecten. Een Oeelrapport geeft een meer specifieke beschrijving van een deelacti
viteit en mogelijke altematieven hiervoor. Oit advies he eft zowel betrekking op het Hoofdrap
port als het Deelrapport over het oprichten van een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk en 
daaraan gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen en een vergistingsinstallatie voor de organische nat
te fractie (ONF) uit de scheidingsinstallatie. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 april 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 10 juli 1998 
richtlijnen vastgesteld op: 27 oktober 1998 
kennisgeving MER: 11 mei 1999 
toetsingsadvies uitgebracht: 31 augustus 1999 

Bijzonderheden: 
• Afvalsturing Friesland NV (AF) heeft in overleg met de bevoegde instanties besloten een 

m.e.r.-procedure te starten voor meerdere activiteiten met een verschillend karakter, door 
AF een 'paraplu-m.e.r.' genoemd. 

• De Commissie is van mening dat het MER niet alle essentiele informatie bevat. AF heeft 
daarom een aanvulling opgesteld waama er volgens de Commissie voldoende informatie be
schikbaar was om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvor
mingo 

• In de startnotitie vraagt AF 'milieugebruiksruimte' aan. Oit is de ruimte die AF van het be
voegd gezag krijgt voor de milieugevolgen van het voomemen, waarbij geredeneerd wordt 
vanuit immissienormstellingen bij gevoelige objecten en gebieden. Het voordeel van de toe
passing van dit concept zou kunnen zijn dat voor belanghebbenden, zoals omwonenden, 
van tevoren duidelijk is welke hinder de activiteiten gezamenlijk voor de omgeving maxi
maal zullen veroorzaken. Het is van belang dat hiervoor de auto nome ontwikkeling en de 
cumulatie van de milieu-effecten goed in beeld worden gebracht. 

• In de richtlijnen is gevraagd om actief te zoeken naar mogelijkheden om milieuwinst te boe
ken door het integreren van verschillende deelactiviteiten of door de locatiekeuze van deel
activiteiten op het terrein. Bij de MER'en voor de toekomstige deelactiviteiten zal dat een 
belangrijk aandachtspunt zijn. 



• Hct Is belangrtJk dat emissles in de toekomst goed worden gemeten omdat een aanta] geur~ 
en geluldemlssles op dlt moment nog nlet exact kan worden Ingeschat. Bovcndlen bepalen 
de emlss ies d ie vliJkomen blJ de scheldlng en de vergis ting van afval hoeveel (milleuge
brulks)rulmte er over bllJft v~~r de andere gepla nde actlvlteiten ult het Hoofdrapport. 

Samenstelling van de werkgroep: 
Ir. C.J.M. Anzion 
Ir. H.S. BUIJtenhek 
Ing. R.P.M. Jansen 
drs. R.H.J. Mooren 
drs. L. van Rijn~Velickoop (vOOr.litter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M.J . Ruis. m.m .v. drs. R.A.A. Verhccm 
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BIJLAGE 4 

Lljst YaD inspraakte~Ucs en adviezen 

nr. datum persoon of instantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e .r . 

I. 19990603 Verslag open bare hoor,lItttng Oudehaske 19990623 




