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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

Afvalsturing Frtesland NV (AF) heeft het voomemen am haar verwerkingsactivi
teiten voor afval op de afvalberging De Wierde te Oudehaske uit te breiden. In 
de startnotitie wordt niet eenduidig aangegeven am welke deelactiviteiten het 
gaat. De Commissie is uitgegaan van de volgende deelactiviteiten: een schei
dingsinstallatie, een bewerkingsinstallatie voor organische natie fractie, uitbrei
ding van de zuiveringsinstallatie, bewerking van baggerslib en zuivertngsslib, 
grondreiniging, immobilisatie, zeefzandbewerking, groencompostering, verwer
king rtoolslib en veegvuil, een breekinstallatie, vestiging van een regionale in
zameldienst en de opslag van secundaire bouwstoffen. Het Milieueffectrapport 
(MER) moet duidelijkheid geven over welke activiteiten het gaat. 

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 
uiteindelijke MER zal daarbij bestaan uit een Hoofdrapport met een of meer 
Deelrapporten. Het Hoofdrapport geeft een korte beschrijving van de bestaande 
toestand, 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 Deelrapport geeft een meer specifieke beschrtjving 
van een deelactiviteit en mogelijke altematieven hiervoor en bevat tevens, voor 
zover nodig, een actualisatie van de gegevens in het Hoofdrapport. Bij het in
dienen van een vergunningaanvraag voor een (of meer deelactiviteiten), zal de 
aanvraag vergezeld gaan van het Hoofdrapport en een (of meerdere) Deelrappor
ten. 

De Commissie vindt in het MER (Hoofdrapport en Deelrapporten) voor de voor
genomen activiteit in het bijzonder de volgende punten van belang: 
• een beschrtjving van de deelactiviteiten waaruit de voorgenomen activiteit 

bestaat; 
• een onderbouwing van de doelmatigheid van deelactiviteiten: zowel de hoog

waardigheid van de be- en verwerking van afvalstoffen (effectiviteit en effi
cientie) als de relatie met het verwachte afvalaanbod in de markt; 

• een onderbouwing van de gestelde cumulatieve immissiedoelen voor geur en 
geluid (in de startnotitie 'milieugebruiksruimte' genoemd), waarbij aangege
yen is hoe hard deze doelen zijn; 

• een beschrijving van de emissies en de milieugevolgen, per deelactiviteit en 
voor het geheel van de deelactiviteiten, voor de aspecten: 
• lucht: geur (inclusief contouren) en, voor zover relevant voor een deelacti

viteit, stof, ammoniak en vluchtige koolwaterstoffen; 
• water: het chemisch- en biologische zuurstofverbruik en de gehalten aan 

stikstof, zware metalen en organische microverontreinigingen in het te 
lozen afvalwater; 

• geluid. 
Bespreek geur- en geluidseffecten tegen de achtergrond van de gestelde cu
mulatieve immissiedoelen voor deze aspecten. 

• meest milieuvrtendelijke altematieven (mma) op twee niveaus: 
• per deelactiviteit; 
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• voor het geheel aan activiteiten. waarbij actief gezocht wordt naar moge
l:ijkheden om milieuwinst te boeken door het integreren van verschillende 
deelactlviteiten of door de locatiekeuze van deelactivitelten op het terrein. 

• een vergelijking van de milieueffecten van deelactiviteiten en alternatieven 
onderling en met twee referenties: de hUidige situatie (februari 1998) en de 
nieuwe situatie (uitgaande van al gerealiseerde deelactiviteiten of deelactivi
teiten w-aartoe al besloten Is). 

-2-
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1. INLEIDING 

Afvalsturing Frtesland NV heeft het voomemen om haar verwerkingsactiviteiten 
voor afval op de afvalberging De Wierde te Oudehaske uit te breiden. Hierbij 
wordt volgens de startnotitie gedacht aan de volgende installaties of deelactivi
teiten: een scheidingsinstallatie, een bewerkingsinstallatie voor organische 
natte fractie, de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie, bewerking van bagger
slib en zuiveringsslib, grondreiniging, immobilisatie, zeefzandbewerking, groen
compostering, verwerking rioolslib en veegvuil, een breekinstallatie, de vestiging 
van een regionale inzameldienst, en de opslag van secundaire bouwstoffen. 

Voor het realiseren van deze activiteiten moeten vergunningen op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo) 
worden aangevraagd. Voor een deel van bovengenoemde activiteiten geldt dat 
voor de vergunningen op grond van het besluit milieueffectrapportage (bijlage 
C categorte 18.2) milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden doorlopen. 
Bevoegde instanties zijn Gedeputeerde Staten van F:ryslan voor de Wm (tevens 
coordinerend bevoegd gezag) en het Dagelijks Bestuur van het Waters chap 
Friesland voor de WYo. 

Afvalsturtng Frtesland NV (AF) heeft in overleg met de bevoegde instanties be
sloten een m.e.r.-procedure te starten, waarin meerdere deelactiviteiten met een 
verschillend karakter worden meegenomen (door AF een 'paraplu-m.e.r.' ge
noemd). Het uiteindelijke Milieueffectrapport (MER) zal bestaan uit een Hoofd
rapport met een (of meer) Deelrapporten. 
Het Hoofdrapport geeft onder andere een korte beschrijving van alle activiteiten 
die AF voomemens is te ontwikkelen, beschrtjft de samenhang tussen deze acti
viteiten, beschrijft de bestaande toestand van het milieu en geeft inzicht in de 
(gecumuleerde) milieueffecten van alle deelactiviteiten tezamen. 
Een Deelrapport geeft een meer specifieke beschrijving van een deelactiviteit, 
de daarbij horende altematieven, de te verwachten milieueffecten en, voor zover 
nodig, een actualisatie van de gegevens in het Hoofdrapport. 
AF kan op een later tijdstip voor een of meerdere van de deelactiviteiten een ver
gunningaanvraag indienen. waarbij de aanvraag vergezeld gaat van het Hoofd
rapport en een of meerdere Deelrapporten. Per vergunningaanvraag zal de 
Commissie een apart toetsingsadvies opstellen over het Hoofdrapport en het be
treffende Deelrapport. 

Bij brief van 30 maart 19981
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

in de gelegenheid geste1d om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van 
de startnotitie in de Staats courant van 14 april 19982

]. In verb and met de 
complexiteit van de advisertng over meerdere deelactiviteiten met verschillend 

Zie bijJage 1. 

2 Zle bijJage 2. 
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2. 

2.1 

karakter is de terniijn voor het advies van de Commissie door het bevoegd gezag 
verlengd tot en met 10 juli 19983

]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4]. 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te 
geven wdke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 

de adviezen, commentaren en opmerkingen5
], die zij in afschrift van het bevoegd 

gezag heeft ontvangen. 

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie geen expliciet onderscheid aan
gebracht tussen de informatie die in het Hoofdrapport en die in de Deelrappor
ten gegeven moet worden. De reden hiervoor is dat het richtlijnenadvies bruik
baar moet zijn gedurende de gehele periode dat de voorgenomen activiteit op De 
Wierde in ontwikkeling is. Met name voor verder in de toekomst gelegen ver
gunningaanvragen is op dit moment niet goed aan te geven welke informatie bij 
voorkeur in (een eventuele actualisatie van) het Hoofdrapport, dan weI in het 
Deelrapport opgenomen moet worden. Dit zal bijvoorbeeld ook athangen van de 
volgorde waarin deelactiviteiten worden gerealiseerd. 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Probleemstelling en doel 

Afvalsturing Friesland heeft zich volgens de startnotitie ten doe1 gesteld ont
stane afvalstoffen op een hoogwaardige manier te be- en verwerken. Naast het 
bedrijfsbelang zal deze hoogwaardige be- en verwerking volgens de startnotitie 
resulteren in een meerwaarde voor de omgeving, onder meer door de uitbreiding 
van het aantal arbeidsplaatsen. 

Beschrijf de probleemstelling voor dit voomemen en leidt hier een concrete en 
duidelijke omschrijving van de doelen uit af. Geef daarbij een afzonderlijke be
schrijving van de bedrijfsdoelen en de milieudoelen die met het voomemen wor
den nagestreefd en motiveer deze. Beschrijf milieudoelen zodanig concreet, dat 
ze kunnen dienen voor de afbakening van te beschrijven altematieven. Toe
passing van het ALARA-beginsel dient daarbij uitgangspunt te zijn. 

Milieugebruiksruimte: cumulatieve immissiedoelen voor geur en geluid 
In de startnotitie wordt voorgesteld van te voren een 'milieugebruiksruimte' voor 
het voomemen aan te geven, waar de milieueffecten van het voomemen binnen 
moeten blijven. Naar de mening van de Commissie kan het hanteren van een 

3 Zie bijlage lao 

4 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3 . 

5 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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dergelijk concept voor de aspecten geur en geluid een dUidelijke afbakening 
geven van de doelen. Voor overige milieuaspecten, zoals landschap, lucht- en 
waterkwaliteit, ligt dit minder voor de hand, omdat het cumulatieve effect voor 
deze aspecten op dit moment nog moeilijk aan te geven is. De Commissie stelt 
daarom voor het begrip milieugebruiksruimte tot de aspecten geur en geluid te 
beperken. 

Uitgaande van deze beperking is het naar de mening van de Commissie echter 
duidelijker om nlet langer van 'milieugebruiksruimte' te spreken, maar de term 
'cumulatieve immissiedoelen' voor geur en geluid te hanteren. Dit omdat de 
term milieugebruiksruimte over het algemeen gebruikt wordt voor de afbake
ning van aIle toegestane milieueffecten van een voornemen. In dit advies zal de 
Commissie daarom verder de term cumulatieve immissledoelen hanteren. 

Het stellen van cumulatieve immissiedoelen (in de startnotitie grafisch vertaald 
in 'cumulatieve geur- en geluidcontouren') roept overigens enkele vragen op, die 
in het MER beantwoord moeten worden: 
• welke consequenties zal het voor nieuwe deelactiviteiten hebben, indien in 

de toekomst de gestelde cumulatieve contouren door reeds gerealiseerde 
deelactiviteiten volle dig zljn opgevuld? 

• welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen, dat bij het realiseren 
van de eerste deelactiviteiten de cumulatieve contomen al grotendeels opge
vuld worden? 

• in hoeverre worden de gestelde cumulatieve immissiedoelen bijgesteld, in
dien in de toekomst besloten zou worden slechts een beperkt aantal van de 
in de startnotitie voorgestelde deelactiviteiten te realiseren? 

Tot slot is de Commissie van melling, dat de in de startnotitie voor geur en ge
luid voorgestelde cumulatieve immissiedoelen ambitieus zijn, gelet op het rela
tief grote aantal deelactiviteiten dat de initatiefnemer van plan is op De Wierde 
te vestigen. Onderbouw de voorgestelde cumulatieve immissiedoelen op grond 
van de maximaal toelaatbaar geachte geurconcentraties en geluidniveaus voor 
de omgeving, gelet op de voor geur en geluid kwetsbare gebieden en objecten in 
de omgeving van De Wierde. Betrek hierbij ook de reeds aanwezige of te ver
wachten hinder als gevolg van bestaande of al geplande activiteiten in het stu
diegebied, voor zover deze bekend is. Denk hierbij onder meer aan de mogelijke 
vestiging van een slibdroging op de locatie Heerenveen-kanaal. 

Doelmatigheid 
Beschrijf per afvalstroom en techniek de doelmatigheid van be- of verwerking 
op De Wierde, in het licht van de mogelijkheden om bepaalde afvalstromen 
elders op een vergelijkbare wijze te verwerken. De doelmatigheidsaspecten die 
voor het MER vooral van belang zijn, zijn de hoogwaardigheid6

] van de be- of 
verwerking en de aansluiting op het te verwachten afvalaanbod in de markt: 
• Maak uit een globale vergelijking tussen de voorgestelde bewerkingsmetho

den en andere technieken dUidelijk hoe hoogwaardig de voorgestelde tech-

6 Onder de hoogwaardigheid wordt verstaan de effectlvUelt en efficlentie van de verwljdering met lnachtneming van 
de voorkeursvolgorde van verwljderingsmethoden conform de Wet milieubeheer. 
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2.2 

nieken zijn. Alhoewel niet verplicht kunnen hierbij naast milieu- en tech
nische overwegingen oak kostenoverwegingen worden meegenomen. 

• De keuze voor realisatie van deelactiviteiten wordt bepaald door het ver
wachte afValaanbod in de markt. Geef prognoses (minimum, maximum en 
onzekerheden) van het afValaanbod op de lange en Korte termijn en beschrijf 
daarbij het herkomstgebied van het afval. Geef ook aan wat de bestaande of 
reeds geplande verweI'ltinglScapacileit va or de diverse te be- en verwerken 
afValstromen in het relevante marktgebied is, voor zover nodig am de doel
matigheid van het voornemen op dit punt te kunnen beoordelen. 

Besluitvorrning 

Geef in het kort aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke be
perkingen, grenswaarden emissies e.d.) geld en bij dit voornemen en welke 
gebieden in (de omgeving van) het studiegebied liggen. die op grand van milieu
aspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen. Verwijs hierbij 
naar de beleidsnota's. (ontwerp-)plannen en wetten, waarin deze zijn vastgelegd. 
Het beleidskader wordt onder meer gevormd door het Provinciaal Milieubeleids
plan. het TJP-A II inclusief het toetsingskader emissierichtlijnen en de Vierde 
Nota Waterhuishouding. Beschrijf daarnaast de verwachte ontwikkelingen van 
het afvalverwijderingsbeleid in Nederland. 

Geef aan dat het MER is opgesteld voor de besluitvorming in het Kader van de 
vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. Beschrijf tevens welke procedure en welk tijdpad wordt 
gehanteerd en welke adviesorganen en instanties formeel en informeel bij de 
besluitvorming zijn betrokken. Geef ook de besluiten aan die in een later sta
dium nag moeten worden genomen am de voorgenomen activiteit te realiseren. 

-6-
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3. 

3.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Inleiding 

Uit de startnotitie valt niet eenduidig op te maken welke deelactiviteiten de 
initiatiefnemer voomemens is te realiseren. De startnotitie bevat verschillende 
opsommingen, die onderling verschillen. Geef aan om welke deelactiviteiten het 
gaat en onderbouw waarom voor deze activiteiten is gekozen. Ga hierbij ook in 
op de bezwaren van de gemeente Skasterlful tegen enkele van de voorgenomen 
deelactiviteiten 7). 

Beschrijf deelactiviteiten voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu. 
Beschrijf de verschillende deelactiviteiten daarbij zowel apart als in onderlinge 
samenhang en geef aan welke mogelijkheden de onderlinge samenhang van 
deelactiviteiten biedt voor het optimaliseren van het voomemen op het energle-, 
water en transportaspect. 

Verder verdient het aanbeveling om per deelactiviteit onderscheid te maken 
tussen de realisatiefase (inrichting/aanleg), de gebruiksfase (gebruik en beheer) 
en de fase na de beeindiging (voor zover van toepassing). 

Beschrijfin het MER, naast de m.e.r.-plichtige, ook de niet m.e.r.-plichtige deel
activiteiten, voor zover nodig om de te verwachten cumulatieve immissies en 
autonome ontwikkeling vast te kunnen stellen. 

Voor de m.e.r.-plichtige activiteiten is het meest milieuvrlendelijk altematief 
verplicht. Beschrijf daamaast alternatieven die gevormd worden door combina
ties van verschillende uitvoeringsvarianten voor deelactiviteiten. 

Voor alle deelactiviteiten is een aantal algemene aspecten van belang, die in 
paragraaf 3.2 verder worden uitgewerkt. Daarnaast zijn per deelactiviteit in 
paragraaf 3.3 specifieke aspecten aangegeven. 

3.2 Algemene aspecten 

Beschrijf van elke deelactiviteit de volgende aspecten: 

3.2.1 Situering 

• begrenzing, omgeving en ontsluiting van het terrein waarop de deelactivitei-
ten plaats vinden; 

• oppervlakte, vormgeving en hoogte van de aan te leggen voorzieningen; 
• landschappeUjke inpassing; 
• delen van de installaties die inpandig worden gerealiseerd; 
• situering en aard van de verharding (inc1usiefvloeistofdichte vloeren). 

7 Zle ook inspraakreactie 3. bljlage 4. 
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3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Afvalaanbod, -aanvoer, -acceptatie en -opslag 

• categorie en herkomst van te verwerken afvalstoffen in tonnen per jaar en 
een glob ale beschrijving van de samenstelling; 

• minimum- en maximumscenario's en onzekerheden in de scenario's; 
• grenswaarden voor die componenten die bij bewerking tot milieuschadelijke 

emissies kunnen ieiden; 
• wijze van aan- en afvoer en overslag van de afvalstoffen en eindfracties, de 

aan- en afvoertijden en de aan- en afvoerfrequentie; 
• acceptatieprocedure voor aanvoer van afvalstromen naar de locatie, even

tue1e tussenopslag en de bestemming van geweigerde afvalstromen: beschrijf 
per soort afval de acceptatiecriteria; 

• opslagcapaciteit en verblijftijd (maxirnaal, gemiddeld en minimaal) van de te 
verwerken so orten afval en eindfracties; 

• wijze van opslag van afval- en toeslagstoffen (big bags, bulk, silo's of con
tainer) en de consequenties daarvan voor de aanvoer en verwerking. 

Be- en verwerkingsprocessen 

• de voorgenomen processen en hun onderlinge samenhang en afhankelijk
heid: geef inzicht in het be- en verwerkingsproces door middel van massa
balansen en stroomschema's; 

• de stoffenbalans voor de kritische componenten; 
• het gebruik van energie; 
• milieubeschermende maatregelen. 

Bedrijfsvoering en controle 

• de tijden waarop de verschillende onderdelen in bedrijf zullen zijn (avond of 
nacht; zon- en feestdagen); 

• procedures die worden gevolgd en maatregelen die worden getroffen om de 
emissies bij storingen te beperken; 

• wijze van controle op en monitoring van de kwaliteit en kwantiteit van aan
en afgevoerde materialen, inclusief de te hanteren kwaliteitscriteria; 

• monitoring van geluidemissies en emissies naar lucht, grond- en oppervlak
tewater en bodem; 

• wiJze waarop de controle op de vloeistofdichtheid van vloer en onderliggende 
folies wordt uitgevoerd. 

Reststoffen en producten 

• kwaliteit, hoeveelheid en afzetmogelijkheid van het eindproduct en van rest
stoffen; 

• relatie tussen de kwaliteit van ingaande stromen en de milieuhygienische 
kwaliteit van producten en reststoffen; 

• de bestemming van reststoffen en/of producten als de afzet hiervan niet 
mogelijk is. 

-8-



3.2.6 Emissies en mitigerende maatregeien 

• emissies onder zowel normale als b~jzondere bedrijfsomstandigheden en in 
de opstartfase; 

• invloed van de samenstelling van het afvalaanbod op de emissies naar water 
en lucht en de wijze waarop bij de opzet van de installatie daarmee rekening 
wordt gehouden. 

• Emissies naar de Lucht 
• geuremissie8

]; voor zover relevant en mogelijk op basis van (gemiddelde) 
resultaten van geurmetingen bij vergelijkbare installaties; 

• (voor zover relevant voor een deelactiviteit) emissies naar de lucht van in 
ieder geval stof, ammoniak en vluchtige koolwaterstoffen; 

• de maatregelen die volgens het AIARA-principe moeten worden genomen 
om de emissies te beperken of te voorkomen en de daarmee te bereiken 
emissiereductie. 

• Emissies naar water en bodem 
• vuilwaterbalans, inclusief hergebruik; 
• de werking van de waterzuivering en het zuiveringsrendement; 
• concentraties en vrachten zware metalen, organische microverontreini

gingen, het chemisch- en het biologisch zuurstofverbruik en het stikstof
gehalte in het te lozen afvalwater; 

• het drainagesysteem voor de opvang en afvoer van percolatiewater; 
• afvoer van vuil en schoon hemelwater; 
• voorzieningen die worden getroffen om emissies naar de bodem te voor

komen. 

• Geluidemissies: 
• de voor het omgevingsgeluid relevant te achten geluidemissies van instal

laties en activiteiten, waaronder tevens begrepen de (vracht)wagenbewe
gingen op het bedrijfsterrein; maak hierbij onderscheid tussen de herken
bare representatieve bedrijfssituaties gedurende de dag-, avond- en nacht
periode9

]; 

• geluidemissies van het manoeuvreren en optrekken van vrachtverkeer 
nabij de ontsluiting van de inrichting, voor zover dit verkeer betreft dat 
geassocieerd wordt met het initiatieflO

]; 

• geluidemissies ten gevolge van het (vracht)verkeer op de overige mogelijke 
ontsluitingswegen 11]; 

8 Kwantificeer geuremissies volgens de 'Hindersystematiek geur' (VROM, Publicatiereeks Lucht en energie nr.115, 
1994). 

9 In geval van incidentele bedrijfssituaties dient de frequentie en duur te worden aangegeven. Indien de frequenUe 
hoger is dan 12 x per jaar dient desbetreffende berdijfssituatie als volwaardige representatieve bedrijfssituatie 
beschouwd te worden. 

10 Bij overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) dienen de wijze van toepassing van de Circulaire 'Indirecte 
hinder' (d.d. 29 februari 1996) in beeld te worden gebracht: geveHsolatieonderzoek, vaststelling van pakket van 
maatregelen en uitkomsten van overleg met betrokkenen. 

11 Indien sprake is van een dusdanig substantiele verhogmg ten opzichte van de bestaande intensiteiten -en de 
autonome ontwikkeling daarvan- dat een wezenlijke mvloed (2dB(A) od hoger) op de verkeersgeluldbelasting mag 

(wordt vervolgd ... ) 
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3.2.7 

3.3 

3.3.1 

• voorzieningen die worden getroffen om de geluiddoelstellingen te realise
reno Hierbij kan sprake zijn van varianten in procesgei'ntegreerde maat
regelen (geluidarme installaties). bouwkundige maatregelen (omkasting. 
werkzaamheden in gebouwen) en logistieke maatregelen (transportroutes. 
opslag). 

Viirlanteii 

Varianten die voor alle deelactivitcitcn beschreven kunnen worden zijn: 
• verschillende wijzen van procesvoering; 
• verschillende wijze van verwijdering van reststoffen; 
• vermindering van de energiebehoefte. bijvoorbeeld door intern hergebruik 

van restwarmte. dan weI de inzet van stortgas voor de opwekking van ener
gie. 

Specifieke aspecten 

Beschrijf van de verschillende deelactiviteiten de volgende specifieke aspecten 
en uitvoeringsvarianten: 

Scheidingsinstallatie en ONF-bewerking 

• overzichtelijke processchema's van alle water- en gasvormige stromen en 
vaste stofstromen (inclusief additionele stoffen). naar aard en hoeveelheid. 
waaruit duidelijk blijkt uit welke stappen de processen bestaan; indien 
verschillende afvalstromen (inputvarianten) verschillende processen door
lopeno moeten deze processen worden beschreven; 

• diverse procesonderdelen van de installaties. overwegingen die bij de keuze 
van het voorkeursalternatief een rol hebben gespeeld. stand van de techniek 
en de te verwachten ontwikkeling daarin; 

• gevoeligheid van het proces voor de biologische ONF-bewerking voor toxische 
stoffen en de mogelijke gevolgen als de gevoeligheidsgrens wordt overschre
den. 

UitvoeTingsvaTianten: 
Maak een globale afWeging tussen: 
• natte of droge scheiding als voorbewerking; 
• biologisch drogen of vergisten van de ONF; 
• vergisten in een droog of in een nat systeem (in een gemengd doorstroom

of batch systeem); 
• verschillende biogasreinigingssystemen. bijvoorbeeld luchtzuivering door 

middel van biofllters of (bio)gaswassing; 
• waterzuivering door middel van aerobe of anaerobe techniek. 

11 (. .. vervolg) 
worden verwacht. Zie: Verkeerslawaai openbare wegen (Wet geluidhinder hoofdstuk Vi). 
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3.3.2 

3.3.3 

Zuiveringsslibbewerking 

Voor een advies over richtlijnen voor een zuiveringsslibbewerking op De Wierde 
verwijst de Commissie naar het door haar uitgebrachte richtlijnenadvies voor 
het MER 'Geintegreerde locatie- en inrichtingskeuze verwerking zuiveringsslib 
Groningen, Friesland en Drenthe'. 

Zoals ook in de startnotitie (p.25) is aangegeven is dit MER inmiddels gepubli
ceerd als onderdeel van de vergunningaanvraag door het Waterschap Friesland 
voor een slibdroging op de locatie 'It Dok' op het industrieterrein Heerenveen
Kanaal. In het MER wordt, naast andere locaties, ook eventuele vestiging van 
een slibdroging op 'De Wierde' bezien. Hoewel in dit MER al veel relevante 
informatie over de realisatie van een slibdroging op De Wierde gegeven wordtl2

], 

wijst de Commissie erop dat dit MER toch niet zonder meer als deelrapport 
onder de 'paraplu-MER' kan worden ingebrachtl3

). De voomaamste reden hier
voor is, dat het reeds opgestelde MER uitgaat van een situatie waarin geen 
sprake is van realisatie van alle andere deelactiviteiten. Bij eventuele vestiging 
van de droging op De Wierde za1 het MER geactualiseerd en aangevuld moeten 
worden, in lijn met de richtlijnen voor De Wierde. 

Biologische grondreiniging 

• processchema van de voorzieningen en de (eventueel gefaseerde) opzet en 
dimensionering van de verschillende onderdelen; 

• acceptatiebeleid en -criteria voor met minerale olie en PAK verontreinigde 
grand; 

• mogelijkheden voor compartimentering bij de opslag van de aangevoerde en 
gereinigde grond en vergelijkbare material en; 

• mogelijkheden voor eventuele aanpassingen binnen het ontwerp van de in
stallaties indien niet aan de huidige, dan weI toekomstige milieu-eisen kan 
worden voldaan; 

• capaciteit en reinigingsrendement van de reinigingsinstallatie bij verschil
lende procesomstandigheden en voor verschillende contaminanten; 

• flexibiliteit om het proces aan te passen aan hoeveelheden, samenstelling en 
aard van de verontreinigingen van de aangevoerde grand; 

• aard en hoeveelheid van (het gebruik van) energie en hulpstoffen en de 
maatregelen voor energie- en grondstoffenbesparing; 

• maatregelen die worden getroffen indien stagnatie optreedt in de afvoer; 
• aard en hoeveelheid van overige afvalstoffen, zoals beladen kool uit het actief 

koolftlter, en wat hiermee gebeurt. 

Uitvoeringsvarianten: 
• opslagvarianten, bijvoorbeeld overdekte biologische reiniging, al of niet met 

reiniging van afgezogen lucht en gescheiden opvang van hemelwater; 

12 Voor een beoordellng van de kwaliteit van de infonnatie in dit MER verwiJst de Commissie naar haar 
toetslngsadvles over het MER Verwerking Zuiveringsslib Friesland. 

13 lngeval het voornemen op de locatie 'It Dok' met door zou gaan en een vergunrungaanvraag Ingediend zou worden 
voor vestiging op De Wierde. 
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3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

• procesvarianten, bijvoorbeeld variaties in het soort toeslagstoffen, toevoeging 
van organische stof en/ of specifieke bacteriesoorten, omzetten van de bed
den, bedhoogte, verwarming van de grond en hoeveelheid en duur van de be
luchting. 

Immobilisatie 

• wijze waarop de koude immobilisatie wordt uitgevoerd: voorbehandelingen 
(bijvoorbeeld voorzeven, malen, breken), soart en hoeveelheid bindmiddelen 
en hoofdproces (weging, dosering, menging, verdichten en uitharden); 

• uitlooggedrag van het immobilisaat ten behoeve van deponie en/of nuttige 
toepassingen; 

• meehanisehe eigensehappen van het eindproduet, zoals slijtagegevoeligheid 
en noodzaak tot afzeven; 

• fysisehe stabiliteit; 
• eisen aan het eindproduct in verband met de wijze van verdere verlading en 

transport (voor zover dit gevolgen voor het milieu kan hebben, zoals stof
vorming). 

Uitvoeringsvarianten: 
• het zoveel mogelijk beperken van de aiValwaterproduktie; 
• optimalisatie van de kwaliteit van eventueel effluent; 
• een zo beperkt mogelijk gebruik van toeslagstoffen en hulpstoffen, of ver

vanging daarvan door andere (afVal)stoffen. 

Baggerslibbewerking 

• sturingsmogelijkheden om de ehemische kwaliteit van het slib en de kwali
teit van de zand- en waterlractie te verbeteren; 

• eventuele toeslagstoffen om verontreinigingen te binden. 

Uitvoeringsvarianten: 
• vergroting van de herbruikbare zandfractie/verkleining van het te storten 

volume slib; 
• verkleining van de concentraties laging van mogelijke verontreinigingen in 

het te lozen water; 
• extra hydrocyclonagestap van de bovenloop (extra zand uit de slibfractie) en 

de onderloop (extra materiaal uit de zandfractie); 
• andere technieken, zoals spiraalscheiding en fiotatie. 

Zeefzandbewerking en puinbreker 

• (rendement van) het wasproees bij zeefzandbewerking, in relatie tot de con
centratie PAK in het zeefzand; 

• hoe de beoordelingsrichtlijn voor zeefzand wordt opgesteld en gecertifieeerd; 
• de samenstelling en de behandeling van het waswater. 
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3.3.7 

3.3.8 

3.4 

Uitvoeringsvarianten14j: 

• optimalisatie van het wasproces door het zoveel mogelijk beperken van de 
hoeveelheid niet bruikbare reststoffen en minimalisatie van het waterge
bruik. 

Groencompostering 

• hoogte van het opgestapelde groenafval; 
• wijze en frequentie van omzetting composthoop; 
• duur van de compostering; 
• beluchting 

Uitvoeringsvarianten15j: 

• gesloten compostering; 
• procesmatig verwerken van de compost; 
• voorzieningen voor luchtzuivering (biofilter. gaswassing). 

Overige voorgenomen activiteiten 

In de startnotitle worden naast de eerder besproken activiteiten nog genoemd: 
• verwerking van rioolslib en veegvuil; 
• opslag van secundaire bouwstoffen; 
• vestiging van een regionale inzameldienst; 
• uitbreiding van de zuiveringsinstallatie. 
Voor deze actlviteiten geldt dat hierover voldoende infonnatie in het MER moet 
worden opgenomen om het totaal aan emissies en immissies voor geur en geluid 
en de invloed op de waterzuivering te kunnen beoordelen. 

AlteITlatieven 

Stel altematieven samen door een combinatie van uitvoeringsvarianten. Moti
veer de keuze van beschreven altematieven. In het MER zijn vooral de milieu
argumenten voor deze keuze van belang. Beschrijving van het meest milieu
vrtendelijke altematief is verplicht. Voor alle te ontwikkelen altematieven geldt 
dat ze moeten voldoen aan het ALARA-beginsel uit de Wet milieubeheer. Be
schrijf de milieueffecten van de altematieven volgens dezelfde methode en met 
hetzelfde detailniveau om onderlinge vergelijking van altematieven mogelijk te 
maken. 
Geef bij elk alternatief aan welke preventieve. mitlgerende en compenserende 
maatregelen worden getroffen. 

14 Ret ontwikkelen van vartanten is alleen verplicht voor deelactivlteiten die m.e.r.-plichtlg zijn. 

15 De actlvlteit is m .e.r.-plichtlg bij de verwerking van meer dan 25.000 ton. 

-13-



3.4.1 

3.4.2 

Nulalternatief 

Beschrijf als nulaltematief de huidige milieusituatie, inclusief autonome ont
wikkeling (zie verder hoofdstuk 4 van het advies). Het nulaltematief dient te
yens als referentie: maak milieugevolgen van altematieven concreet door verge
lijking met het nulaltematief. 

In de startnotitie wordt op biz 13 voorgesteld om het volgende nulalternatief te 
beschrijven: 'Ret altematief waarbfj geen van de nieuwe activiteiten wordt gerea
liseerd. In concrete betekent dit dat de huidige stortactiviteiten op De Wierde zo
wel op fase 1 als fase 2 worden gecontinueerd, zy het dat het aanbod fors zal 
teruglopen. ( ... J Door het sterk teruglopend a.fvalaanbod is de consequentie van 
het nulaltematief dat de levensduur van de stort wordt verlengd. ( ... J Ter indicatie 
moet gedacht worden aan een verlenging van de levensduur met circa 10 jaar 
voor fase i.' 
Naar de mening van de Comrnissie is het echter niet reeel om bij bet nulaltema
tief uit te gaan van een verlenging van de levensduur van de stort met ca. 10 
jaar voor fase 1, omdat dit niet conform bet bestaande beleid is. Ook leent een 
dergelijke aanname zicb slecbt voor kwantitatieve bescbouwingen. 

Meest milieuvriendelijke alternatief 

Het meest milieuvriendelijke altematief (mma) moet: 
• realistiscb zijn, dat wi! zeggen bet moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of baar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkbeden ter bescherming en/of ver

betering van bet milieu. 

De Comrnissie adviseert am bij bet ontwikkelen van bet mma een 'actieve' aan
pak te volgen. Hiermee wordt bedoeld, dat toepassing van de beste bestaande 
mogelijkbeden voor rnilieubescberrning en -verbet.ering bij de ontwikkeling van 
dit alternatief als uitgangspunt wordt genomen. Indien er ecbter argumenten 
zijn op grand waarvan deze aanpak niet mogelijk is, kan oak gekozen worden 
voor de 'passieve' aanpak, waarbij na analyse van de milieueffecten van alter
natieven of variant en (inclusiefrnitigerende en compenserende maatregelen) het 
altematief met de minst nadelige milieueffecten tot mma wordt benoemd. 

De Commissie adviseert am een mma op twee niveaus te ontwikkelen: 
• een mma per deelactiviteit; 
• een mma voor bet gebeel aan activiteiten, waarbij actief gezocbt wordt naar 

mogelijkbeden milieuwinst te balen door: 
• integratie van verschillende deelactiviteiten en processen; 
• een zo optimaal mogelijk locatie van deelactiviteiten binnen bet terrein. 
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4. 

4.1 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 

MILIEUGEVOLGEN 

Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de 
autonome ontwikkeling hiervan, als referentie voor de te verwachten milieuef
fecten van het voornemen en de alternatieven. Daarbij wordt onder de auto
nome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ontwtkkeling van het milieu, 
zander dat de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gereali
seerd. Ga bij deze beschrijving uit van de huidige activiteiten in het studiege
bied en van nieuwe activiteiten waarover reeds besluiten genomen zijn. Als niet 
zeker is of activiteiten zullen doorgaan of niet, beschrijf dan voor activiteiten 
met mogelijk ingrijpende milieugevolgen verschillende scenario's. Dit is bijvoor
beeld mogelijk aan de orde voor de bewerking van zuiveringsslib op de naast
liggende locatie 'It Dok' (hiervoor heeft het Waters chap Friesland inmiddels een 
vergunningaanvraag ingediend) en de ontwikkeling van nabijgelegen gebied tot 
industrieterrein. 

Deelactiviteiten kunnen op verschillende momenten in de toekomst gerealiseerd 
worden. Beschrijf voor deelactiviteiten die op korte termijn gerealiseerd zullen 
worden de huidige situatie (februart 1998) als bestaande toestand. Beschrijf 
voor verder in de toekomst gelegen deelactiviteiten oak de bestaande toestand 
op dat moment, dat wil zeggen inclusief de deelactiviteiten die op dat moment 
al gerealiseerd zijn of waartoe reeds besloten is. Hanteer beide situaties als 
referenties voor de milieueffecten van het voornemen. 

Geef het studiegebied kaart aan. Deze omvat de locatie en haar omgeving, voor 
zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. Per milieu
aspect (lucht, bodem, water, landschap, ecologie) kan de omvang van het 
studiegebied verschillen. Geef tevens op kaart een overzicht van de in het stu
diegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten. 

4.2 Milieugevolgen - algemeen 

Neem bij de beschrijving van milieugevolgen de volgende algemene richtlijnen 
in acht: 
• Beschrijf, waar nodig, de ernst van gevolgen in termen van aard, omvang, 

reikwijdte, mitigeerbaarheid en compenseerbaarheid van gevolgen. 
• Besteed, naast negatieve effecten, oak aandacht aan positieve effecten. 
• Voer bij onzekerheid over het weI of niet optreden van effecten een betrouw

baarheidsanalyse uit, of ga uit van een 'worst case scenario'. 
• Vermeld onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden 

en in gebruikte gegevens. 
• Maak de wijze waarop milieugevolgen zijn bepaald inzichtelijk en contro

leerbaar, onder andere door basisgegevens in bijlagen op te nemen en expli
ciet te verwijzen naar geraadpleegd achtergrondmateriaal. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

• Besteed va oral aandacht aan die effecten die per altematief verschillen of die 
gestelde nonnen overschrijden. 

• Beschrijf zowel de gevolgen in de aanlegfase als de gebruiksfase. 
• Motiveer zo nodig de toepassing van minder gangbare voorspellingsmetho

den. 

De starlnotitie stelt dat vanwege ue verwachte afname van de storlactiviteiten 
op De Wierde, de toename van de totale milieuhinder van het voornemen on
danks het ontwikkelen van nieuwe activiteiten beperkt zal blijven of zelfs af zal 
kunnen nemen. Onderbouw deze stelling en geef aan hoe deze aanname een rol 
heeft gespeeld in de vaststelling van de cumulatieve immissiedoelen voor geur 
en geluid (zie verder hoofdstuk 2 van dit advies). 

Milieugevolgen - specifiek 

Beschrijf voor het gehele voomemen en per deelactiviteit: 

Lucht 

• het gestelde cumulatieve immissiedoel voor geur; 
• de relevante geurcontouren, bijvoorbeeld de 1 en 10 ge/m3-98 percentiel en 

een tussenliggende contour, en geef aan welke bijdrage deze leveren aan het 
gestelde cumulatieve immissiedoel; 

• de immissieconcentraties voor in ieder geval stof, ammoniak en vluchtige 
koolwaterstoffen (beschrijf dit alleen waar relevant per deelactiviteit). 

Bodem en water 

• de invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit wat betreft het chemisch en bio
logisch zuurstofgebruik en de gehalten aa."l stikstof, zware metalen en orga
nische microverontreinigingen; 

• de effecten op bodem- en grondwaterkwaliteit bij calamiteiten; 
• de effecten op de watcrhuishouding. 

Geluid en trlllingen 

• het gestelde cumulatieve immissiedoel voor geluid; 
• de resultaten van berekeningen betreffende de equivalente geluidsniveaus 

(LAeq) en de piekniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode ter hoogte van 
geluidgevoelige bestemmingen, met daarbij aangegeven de deelbijdragen van 
de oorzakelijke geluidsbronnenI6

]; 

• de geluidcontouren (lijnen van gelijk dB(A)-niveau in stappen van 5 dB(A), 
(45, 50, 55 en 60 dB (A) etmaalwaarde geluidcontour) en geef aan welke bij
dragen deze leveren aan het gestelde cumulatieve immissiedoel; 

16 Rekenmethode industrtelawaa1: 'Handlelding meten en rekenen industrtelawaai' rapport leG-reeks ill. lL-HR-13-
01, d.d. maart 1981. 
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4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

5. 

• de geluidbelasting door transport nabij woningen in de omgeving van de ont
sluiting van het bedrijfsterrein; 

• in hoeverre voelbare trillingen binnen woningen voor kunnen komen17
]. 

Effect op fWlcties in de omgeving 

• de gevolgen voor functies in de omgeving, zowel uitgaande van de gestelde 
cumulatieve immissiedoelen als voor de berekende immissies; het gaat hier 
vooral am de effecten op natuur en landbouw en de hinder in de woon- en 
leefomgeving. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

• de effecten op het landschap, voor relevante zichtlijnen bij voorkeur gei1lus
treerd met een tekening of fotomontage; 

• de effecten op cultuurhistorie en archeologie: gelet op de indicaties die be
staan voor steentijdbewoning op de locatie De Wierde 1B

] dient het uitvoeren 
van een archeologische inventarisatie voor realisatie van het voornemen 
overwogen te worden. 

Verkeer 

• eventuele effecten op de verkeersveiligheid op aan- en afvoerwegen door 
transport van en naar de locatie. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

VergeliJk de milieueffecten van elke deelactiviteit en de daarbij horende alter
natieven zowel onderling als met referentiesituaties (zie onder). Doel van deze 
vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan weI de essentiele punten 
waarop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grand van kwan
titatieve informatie plaatsvinden. 

Vergelijk de milieueffecten van deelactiviteiten en alternatieven steeds met twee 
referenties (zie ook hoofdstuk 4 van dit advies): 
• met de huidige situatie (februari 1998); 
• met de op dat moment actuele situatie191. dat wil zeggen de situatie waarbij 

sommige deelactiviteiten al gerealiseerd of besloten zijn. 

Betrek bij de vergelijking de doelstellingen en grens- en streefwaarden van het 
milieubeleid en de gestelde cumulatieve immissiedoelen voor geur en geluid. 

17 Voelbare trillingen: Richtlijnen Stichting Bouwresearch (Iichtlijn 2. d.d. 1993). 

18 Mondellnge mededel1ng VaT! de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

19 Dit geldt voor dee1actlviteiten die in de toekomst gereallseerd zullen worden. 
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6. 

7. 

8. 

LEEMTENIN INFORMATm 

Geef aan bij welke milieuaspecten relevante informatle ontbreekt. Spits deze 
inventartsatle toe op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in de verdere besluit
vorming een belangrijke rol spelen. Beschrijf: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatle; 
• hoe emstlg leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequentles die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Gedeputeerde Staten van Fryshin en het Waters chap Friesland moeten bij de 
besluiten aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatleonderzoek 
verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende 
effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitlgerende maatregelen 
te treffen. Het verdient aanbeveling, dat Afvalsturing Friesland N.V. in het MER 
reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft, omdat er een 
sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmet
hoden, de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evaluatleonder
zoek. Aandachtspunten in het evaluatleprogramma zijn: 
• de wijze waarop de cumulatleve immissie-eisen voor geluid en geur gecon

troleerd en gehandhaafd worden; 
• de monitoring van de ontwikkeling van het afvalaanbod (soort en hoeveel

heid) in het relevante marktgebied. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de altematleven. De onderlinge vergelijking dient waar zinvol ondersteund 
te worden met behulp van tabellen, figuren en kaartcn. Voor dc presentatie 
beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondge

gevens die conc1usies, voorspellingen en keuzen onderbouwen, niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en dUidelijke legenda erbij te voegen. 
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9. SAMENVATTING VAN BET MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt .gelezen door be
sluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet alszelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zfJn van 
de ihhoud van het MER. Daarbij moeten de belangdjkste zaken zijn weergege
yen, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de autonome ontwikkeling; 
• de mogelijk te realiseren actlvtteiten en de daarbij horende altetnatleven; 
• de belangrljkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men activtteiten en de altematieven; 
• de vergelijking van de altematieven en de argumenten voor de selectie van 

hetmma; 
• belangdjke leemten in kennis. 
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BIJIAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 
Be- en verwerking van afval-

stoff en op De Wierde 
te Oudehaske 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 14 april 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

I
-\[------·~~m;_ni~:;ie ~'c:ar de-----

I ,>,i.;; ~>'7' ~ 
. t,}Y1£J·i mi1:cu-cifectrzpporta{;e 

;------------------------------~ 
1 5 APR. IS9.B provinsje fryslan 

provincie frystan • 

r' 

commissie voor de milieu-effectrapportage, 
PostbU5 2345, 

pmlhm. 10 J 20 
8')00 hill k'CuwJrd .. 'n 

Iwt'l'lIaksllurkt52 

l~'h:roon: (OS8) 292 S9 2S 

lddax: (058) 292. 5 1 IS 

" 11-.; .. 
"+, 

3500 GH UTRECHT . 

Leeuwarden, 

Ons kenmerk 
Afde1ing 
Toestel 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

14 april 1998 

MO\98-34641b 
Milieuvergunningen 
•... 335 

8 

verzoek om advies 

Op 30 maart 1998 ontvingen wij de startnotitie m.e.r. voor het Be- en verwerken 
van afvalstoffen op De Wierde. De startnotitie is ingeschreven onder nummer 

KO\98-34641. 

Naast de bestaande a fvalber ging, ten noordwesten van Heerenveen, wil Afvalstu
ring Friesland n.v. e e n a anta.l ineta11ati e e oprichten voor het op een hoogwaar
dige manier be- en ve~erken v 8n v e r s chLllende afvalstromen. omdat er in korte 
tijd meerdere MER' en moeten word en gemaakt is besloten om te kiezen voor een 

zogenaamde paraplu-m.e.r. 

Details over deze aanpak en de voorgenomen activiteiten zijn te vinden in 

bijgevoegde startnotities. 

Deze Startnotitie ligt met ingang van 20 april 1998 ter inzage bij de gemeente 
Heerenveen en in de gemeente Skarsterlan, de provincie Fryslan en het Waters chap 

Friesland. 
Op 7 mei 1998 wordt over de Startnotitie een voorlichtingsavond georganiseerd. 
Daze vindt plaats in het bedrijfsgebouw van Afvalsturing Friesland, de Dolten 11 
te Oudehaske. De aanvangstijd is 20.00 uur. 

Wij verzoeken u ons tot of op uiterlijk 22 juni 1998 te adviseren over de op te 

stellen richtlijnen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen verzoeken wij u contact op te ne men met 
dhr. R. Kooistra (058 - 2925321) of met dhr. s. Akkerman (058 - 2925335). 

~"lAn , 

__________ voorzitter, 

ct· 

. ,..
h.. ...... '. 
C: 
~ 
p 



BIJLAGE la 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 juli 1998. waarin de termijn voor het advies van de 
Commissie verlengd wordt tot 10 juli 1998 

Commissie v o o r de mi1ieu-effect rapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Leeuwarden, 23 ju1i 1998 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Toeste1 
Bijlage(n) 

Onderwerp: 

: MO\98-76022 
: Milieuvergunningen 
: • ••. 335/5. Akkerma n/B 
: -

Verzoek om advies - opschorten termijn . 

provinsje fry:slan 
provincie friesland" 

poslbus 20 120 

8900 hm leeuwOIrdcn 

lw~b:J.ksm .. rkl S2 

leleroon: (O S8) 291 59 IS 
h! I~ I..x (O 'l M) l')l 3 1 2~ 

Op 30 maart 1998 ontvingen wij de 5tartnotitie m.e.r. voor het Be- en 
verwerken van afva1stoffen op De Wierde. De startnotitie is ingeschreven 
onder nummer MO\9B-34641. 

Wij hebben .. deet i jd" verzocht ons tot of ,=,p u i terlijk 22 jun i 1 '19B te 
adviseren over de op te stellen richtlijnen. 
Gezien de comp1exiteit van de het voornemen en het maken van een adequaat 
pakket aan (advies) richtlijnen is meer tijd nodig dan de wet ons voor
schrijft. 

In het informee1 overleg met u, medewerkers van onze d i enst en de 
i nitiatiefnemer is door u aangegeven meer tijd te willen nemen voor het 
opstellen van het advies voor de richtlijnen. Inmiddels i s ons via de 
dienst ter ore gekomen dat het advies wordt uitgebracht op 10 juli 1998. 
Hiermee kunnen wij instemmen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen 
met of met dhr . 5. Akkerman (058 - 2925335) . 

Gedeputeerde staten van Fryslan, 

r 

voorzitter, 

loco-gritfier . 

I. a . a . : 
Atvalsturing Friesland n.v., t.a.v. de heer D. Louwman 
PostbU5 1622, 8901 BX Leeuwarden 

r----. 
<ro 
~ 

r./:' 
I--... 
~ 
't 
!I" '-'~ 

c..4--~ 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 70 d.d. 14 aprl11998 

provinsje fryslan 
provincie fryslan • 

OPENBARE KENNISGEVING 

MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE 
(MoRR.) BE- ENVERWERKENVAN 
AFVALSTOFFEN OP DE WIERDE 

;;.. 
Op 30 maart 1998 ontvingen wij van 0 
Afvalsturing FriesLand .n.v. een Starmotitie ~ 
voor de Ill.e.r. Be- en verwerken van afval- 0.. 
stolTen op De Wierde. . 
Nlast de bestaande afvalberging, ten noord
westen van Heerenvcen, wil Afvalsturing 
Fricslmd n.v. een .antal insta~tics oprich-
ten voor het op cen hoogwaardige manier 
be- en vcrwerken van verschillende afval 
stromen. 

Procedure 
A1vorens bcsluiten kunnen worden geno
men voor de lIitvoering van de verschillen
de activiteiten moeten cr milieu~ectr>p
I"'rlcn (M.E.R.'enj ·wordcn'gcnm.kt 
UitgangsplUl! i.~ om dc vcrn:hillcnde M.E.R.'en 
zo vcelmogelijk Ie integrcrcn in de vorlll 
van een zogenaamdc "paraplu-M.E.R.". Voor 
de opste\ling van die M.E.R.'en moeten wi; 
richtlijnen vaststcllen. . 

Starmoticie: inzien en reactics 
Wij stc/len u hicrbij ill de gtlegenbeld 
opmcrkingen Ie mlkcn. die kmU11!J1 bijdra
gen HII de inhoud van onze richtlijncn. 
Detailinronlluie over hel voornemen is ie 
I'inden ill de Stannolilie m.e.r. Be- en ver
wcrken van afl'alstofTen op De Wierde 
Deze Stutnolitie ligt met ingang van 
20 april 1998 ler inzage: 

- bij dc rCt:~plit van hel gCl11ccmchuis. 
CracksLraal 2 Ie Heerenveen. Op werkdagen 
van 08.00 lot 13.00 uur cn op afspraak 
van 13 .00 tot 17.00 uur; 

- in de Ieemal aan het Burgemcesler 
Kuperusplein 48 te Heerenveen. Op 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 
um alsmede dinsdags en donderdags van 

I 10.00 tot 20.00 lIl1r en zaterdags von 
i 10.00 tot 13.00 uur; 
- hij de afdding MiliclI van de sector 

Wonm en Werken. Hcremastate 5 (Ie 
gebouw, illgallg park) te joure. Op werk
dagen \,all 08.00 tor 12.30 Ilur en van 
13.30 lot 17.00 ullr; 

- ill het gemcelllehllis van Skasterlan Ie 
jOllrc, Hcrcmaslate 1 (hoofdgcbouw). 
Op maalldag vall 13.30 to( 20.00 uur. 
Dinsdag. woensdag cn donderdag v.an 
08.30 tot 12.30 Hur en \'an 13.30 tol 

17.00 Ullr. Op vrijdag van 08.30 tOt 
12.30 lIur cn v.au 13.30 tot 16.00 uur; 

- bij dc ~:rdelillg Milicul'ergunningen van 
de provincic Fr)'slan. Tweebaksmarkt 51 
tc Leeuwardell, bmer 0.71. Op werkda
gen van 09.00 to( 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 - 292 51 28); 

- ill het Warcrschapshuis "De Molier", 
Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden 
(afdeling voorliehling), op werkdagen 
van 08.30 tot 17.00 UUT. 

Voorliehting 
Op 7 mei 1998 wordt over de Slartnotitie 

I een voorliehtingsavond georganiseerd. 
: Deze vindt plaars in het bedrijfsgebouw 
; van Mv.alsturing Friesland n.v .. de DoItell 11 

te Olldehaske. De aanvangstijd is 20.00 UUT. 

Inspra;Ut·. 
Tot lIiterlijk vier weken na het verschijnen 
van deze kcnnisgeving kunt u sehriftelijk 
opmerkingcn lIlakcn. Dezc opmerkingen 
moet II riehten aall: 
Gedeputeerde Staten van Fryslin 
l'oslbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
ondcr \,crmclding I'all: m.c.r. De Wierde. 

Meer informatie 
Wilt \I meer wClen. dan kUIll \I contact 
opnelllell met diu. R. Kooistra. . . 
tel. 058 - 292 53 21 of met dhr. S. Akkennan. 
leI. 058 - 292 53 35. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: AfValsturing Friesland NV 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Fryslan (coordinerend bevoegd gezag) en Waters chap 
Friesland (mede-bevoegd gezag) 

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

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C18.2 

Activiteit: AfValsturtng Friesland NV heeft het voomemen om haar veIWerkingsactiviteiten voor 
afval op de afvalberging De Wierde te Oudehaske uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan het 
oprichten, respectievelijk ontwikkelen van de volgende installaties of activiteiten: een schei
dingsinstallatie, een bewerkingsinstallatie voor organische natte fractie, de uitbreiding van de 
zuivertngsinstallatie, bewerking van baggerslib en zuiveringsslib, grondreiniging, immobilisatie, 
zeefzandbewerking, groencompostering, veIWerking rioolslib en veegvuil, een breekinstallatie, 
de vestiging van een regionale inzameldienst, en de opslag van secundaire bouwstoffen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 april 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 10 juli 1998 

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). Het uiteindelijke Milieueffectrapport (MER) zal daarbij 
bestaan uit een Hoofdrapport met een of meer Deelrapporten. Het Hoofdrapport geeft een 
korte beschrijving van de bestaande toestand, alle activiteiten die AF voomemens is op 
De Wierde te ontwikkelen, beschrijft de samenhang tussen deze activiteiten en de te ver
wachten gecumuleerde milieueffecten. Een Deelrapport geeft een meer specifieke beschrij
ving van een deelactiviteit en mogelijke altematieven hiervoor en bevat tevens, voor zover 
nodig, een actualisatie van de gegevens in het Hoofdrapport. Bij het indienen van een ver
gunningaanvraag voor een (ofmeer deelactiviteiten), zal de aanvraag vergezeld gaan van 
het Hoofdrapport en een (of meerdere) Deelrapporten. 

• In de startnotitie vraag AF 'milieugebruiksruimte' aan. Dit is de ruimte die AF van het 
bevoegd gezag krijgt voor de milieugevolgen van het voornemen, waarbij geredeneerd 
wordt vanuit immissienormstellingen bij gevoelige objecten en gebieden. Het voordeel van 
de toepassing van dit concept is, dat voor belanghebbenden, zoals omwonenden, van 
tevoren duidelijk is welke hinder de activiteiten gezamenlijk voor de omgeving maximaal 
zullen mogen veroorzaken. De Commissie stelt voor het begrip milieugebruiksruimte te 
beperken tot de aspecten geluid en geur, omdat andere milieuaspecten moeilijk cumulatief 
zijn uit te drukken. Het MER moet aangeven hoe met dit concept in de praktij~ zal worden 
omgegaan, met name hoe 'hard' de immissienormstellingen zijn. 

• Omdat het voornemen bestaat uit een combinatie van deelactiviteiten, dient zowel per 
deelactiviteit als voor het geheel van deelactiviteiten een meest milieuvriendelijk altematief 
ontwikkeld te worden. Bij dit laatste gaat het er vooral om actief te zoeken naar mogelijk
heden om milieuwinst te boeken door het integreren van verschillende deelactiviteiten of 
door de locatiekeuze van deelactiviteiten op het terrein. 

.. 



• Gelet op d compLexi teit van d advisering over meerdere d elactiviteiten met verschillend 
karakter heeft het bevoegd gezag de adviestermijn voor d Commissie verI ngd tot n met 
10 juli 1998. 

samenstelllng van de werkgroep: 
ir. C.J.M. Anzlon 
ir. B.S. Buijtenhek 
lng. RP.M. Jansen 
drs. R.H.J. Mooren 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (vootzittet) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M.J. Ruls. 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 980511 Omwonende de Wierde Joure 980602 

2. 980513 Noordelijk AiVal Overlegorgaan Leeuwarden 980602 

3. 980518 Burgemeester en wethouders van de Joure 980602 
gemeente SkarsterHin 
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