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Gemeenteraad 

Vergadering 18 februari 1998 
Agendapunt 14 
Bijlage nummer 33/1998 

Verzoek Afvalsturing Friesland om medewerking voor het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven op De Wierde 

In de raadscommissie wonen en werken van 3 februari jongstleden is het verzoek van 
Afvalsturing Friesland (AF) en ons voorstel hierover uitvoerig besproken. Het betreffende 
voorstel willen wij niet herhalen. Dit is in uw bezit en ligt eveneens bij de stukken ter 
inzage. 
Wij willen ons nu beperken tot enkele essentiële punten en vervolgens, mede naar aanleiding 
van de opmerkingen in de commissie, een aangepast voorstel aan u ter besluitvorming voor
leggen. 

In de eerste plaats willen wij opmerken dat wij zeer verheugd zijn dat een overgrote 
meerderheid van de commissieleden van mening is dat, ten opzichte van ons eerdere 
voorstel, belangrijke verbeteringen zijn afgesproken. In goed overleg met betrokkenen, 
waaronder de vertegenwoordigers van de Verenigingen van Plaatselijk Belang Oudehaske, 
Vegelinsoord en Haskerdijken/Nieuwebrug, de Begeleidingscommissie, het omwonendenover-
leg en Afvalsturing Friesland, zijn goede resultaten bereikt, wat in de commissie ook positief 
werd beoordeeld. Een eind in de goede richting, heldere afspraken over de fasering van 
fase E, het eindmoment en niet onbelangrijk de overeenstemming over de meeste voorge
nomen activiteiten. 

Positief achten wij ook de mededeling van de vertegenwoordiger van de plaatselijke belangen 
en omwonenden tijdens de commissievergadering dat men bereid is nu ook positief mee te 
denken over de bewcrkingsinstallatie voor zuiveringsslib indien AF aan kan tonen dat deze 
bewerking geen overlast voor de omwonenden zal geven. Wij verwachten dat deze activiteit 
op een goede manier kan worden uitgevoerd en dat AF de omwonenden hiervan zal over
tuigen. In dat geval resteren nog slechts een drietal activiteiten, waarover nog geen overeen
stemming bestaat: de extensieve groencompostering, biologische grondreiniging en het 
baggerdepot. 

Essentieel is onzes inziens dat nu over ongeveer 90% van de nieuwe activiteiten brede 
overeenstemming bestaat. De vraag dient nu te worden beantwoord of deze activiteiten de 
ontwikkeling van bedrijventerrein rondom De Wierde kunnen frustreren c.q. belemmeren. 
Een steeds terugkerende vraag met verwijzing naar het in voorbereiding zijnde rapport van 
Kolpron/Oranjewoud. Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek een veel groter gebied 
omvat dan alleen de gronden rond De Wierde. 



Ir. ons college hebben wij ons eveneens deze vraag gesteld en hierover hebben wij ook 
overleg gepleegd met het bestuur van Business Park Friesland. Vervolgens is de vraag 
voorgelegd aan Kolpron/Oranjewoud met het verzoek om vooruitlopende op de definitieve 
rapportage over dit aspect ons te adviseren. Het betreffende advies is in uw bezit. Uit dit 
advies blijkt ook dat de voorgenomen activiteiten geen «tra nadelige invloed zullen hebben. 
Wel werden vraagtekens geplaatst bij de extensieve groencompostering. Voor ons ook 
aanleiding de besluitvorming daarover uit te stellen en te betrekken bij de behandeling van 
het ontweip-besternmingsplan. Met deze activiteit wordt nu op De Wierde een proef 
uitgevoerd er. de resultaten daarvan zijn op dat moment dan ook bekend. 
Indien het advies van Kolpron/Oranjewoud zou aangeven dat er een negatieve beïnvloeding 
zou zijn op de te ontwikkelen industrieterreinen, dan had dat een reden kunnen zijn de 
besluitvorming uit te stellen. 
Wij menen nogmaals te moeten benadrukken dat hierover geen enkel misverstand mag 
bestaan. 
Juist omdat door Kolpron/Oranjewoud is aangegeven dat de aanwezigheid van de "vuilstort" 
een belemmering zal zijn, maar voor het onderzoek een "gegeven" is, immers de vuilstort is 
er en blijft er, en de overige activiteiten "neutraal" worden beoordeeld, geen belemmering 
wordt verwacht, zijn wij tot ons voorstel gekomen. Aangezien alleen de "vuilstort'' een 
belemmering kan zijn, pleit dit er voor de stort-capaciteit sterk in te krimpen ten gunste van 
nieuwe activiteiten. 
Dit voor ons uitermate belangrijke gegeven, de naar onze mening voor veel activiteiten 
hoogwaardige en meer industriële bewerking van afval tot herbruikbare materialen, de grote 
investeringen die hiermee gemoeid zijn en de vele arbeidsplaatsen hebben ons ervan 
overtuigd dat het alleszins verantwoord is medewerking te verlenen. 

Van doorslaggevende betekenis is echter geweest dat de voorgenomen activiteiten, de heldere 
afspraken en de bindende aanbevelingen van de begeleidingscommissie, er toe zullen leiden 
dat er voor alle betrokkenen sprake zal zijn van een win-win-situatie. 
Wij hebben ons de vraag gesteld wat er kan gebeuren als nu "nee" wordt gezegd of de 
besluitvorming wordt uitgesteld tot dat bet definitieve Kolpron/Oranjewoud-rapport beschik
baar is en hierover besluiten zijn genomen. Dit laatste zal waarschijnlijk nog wel een jaar 
duren. Zowel bij "nee" als bij "uitstel" willen wij niet uitsluiten dat AF elders een locatie 
zoekt, fase II volledig zal worden volgestort, de bufferzone aan de noordzijde niet zal 
worden gerealiseerd, belangrijke investeringen elders worden gepleegd, werkgelegenheid voor 
onze gemeente verloren gaat etcetera. In die situatie zijn alle betrokkenen partijen "grote 
verliezers". Dat geldt ook voor eventuele verdere economische ontwikkeling in het betreffen
de gebied, omdat in die situatie de negatieve uitstraling zal worden vergroot. Een situatie die 
wij beslist niet wensen. 

Wij menen dat de nieuwe activiteiten met de gemaakte afspraken over de invulling van 
fase II juist een verbetering zullen gaan betekenen en de eventuele ontwikkeling van tradi
tionele bedrijventerreinen rond De Wierde juist zullen versterken. Met de nu voorliggende 
piinnen zullen kansen worden gecreëerd om bet gebied verder te kunnen ontwikkelen. Gelet 
op de grote belangen die nu op het spel staan willen wij hierop toch expliciet wijzen. 

Uiteraard hebben wij ook begrip voor de opmerkingen die in de commissie van 3 februari 
jongstleden zijn gemaakt en met name dat door het ontbreken van het Kolpron/Oranje
woud-rapport een bredere en integrale afweging op dit moment niet goed mogelijk. 
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Dit geldt eveneens voor de opmerking dat de gemaakte afspraken tussen gemeente en AF 
nog niet de instemming van de provincie hebben. Instemming die nodig zal zijn in verband 
met de aanwijzing en te zijner tijd de goedkeuring van het bestemmingsplan. 
Wij hebben ons hierover nogmaals beraden en zijn van mening dat voor een integrale 
afweging een drietal documenten van belang is: 
• het op te stellen ontwerp-bestemmingsplan voor De Wierde; 
• de instemming van de provincie (zekerheden); 
• het definitieve Kolpron/Oranjewoud-rapport. 

Alvorens hierop nader in te gaan willen wij eerst nog stil staan bij enkele opmerkingen die 
in de vergadering van de commissie zijn gemaakt. 

Gevraagd is naar het beplantingsplan voor De Wierde. Wij merken hierover op dat in de 
overeenkomst hierover afspraken zijn gemaakt. Indien de plannen doorgaan zal het huidige 
landschappelijk inpassingsplan (LIP) worden herzien. Hierin zal moeten worden aangegeven 
welke aanvullende maatregelen zowel op De Wierde als in de omgeving van De Wierde 
dienen te worden genomen om de afvalberging, zowel tijdens als na beëindiging van de 
activiteiten, landschappelijk in te passen. Hierin zal ook de wijze van invulling van de 
bufferzone worden betrokken. AF is verplicht dit plan uit te voeren en de kosten daarvan te 
betalen. 

Voorts is ons college verzocht in overleg te treden met gedeputeerde staten om de bevoegd
heden voor wat betreft het toezicht en de handhaving over te dragen aan de gemeente. 
Hierover merken wij op dat op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
gedeputeerde staten bevoegd gezag is. Deze wenelijke regeling kunnen wij noch de provincie 
wijzigen. In het kader van het project bestuurlijke vernieuwing Fryslan zijn wel enkele 
mogelijkheden, maar dit is nog volop in discussie. Wel hebben wij in de afgelopen periode 
aan dit punt, mede naar aanleiding van klachten in het verleden, veel aandacht geschonken 
en zijn goede afspraken gemaakt met de provincie, de omwonenden, de Begeleidingscommis
sie en Afvalsturing Friesland. Wij verwijzen hierbij ook naar de bindende aanbevelingen van 
de Begeleidingscommissie, die onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst. In deze 
aanbevelingen is een zeer belangrijke passage opgenomen en wel dat op verzoek van de 
omwonenden, die een zwaarwegende stem hebben, aanvullend advies kan worden gevraagd 
en maatregelen kunnen worden getroffen. Afspraken tussen alle betrokkenen, waaronder 
provincie, gemeente, AF en omwonenden, om adequaat te kunnen reageren indien dit 
noodzakelijk mocht zijn. Wij menen dat binnen de wettelijke mogelijkheden het maximale 
nu is gerealiseerd tu dat hiermee voldoende wordt tegemoetgekomen aan het verzoek. 
Overdracht van bevoegdheden aan de gemeente zal, gelet op de goede afspraken, op dit 
moment ook niet tot een andere resultaat leiden. 

Voorts is verzocht in de overeenkomst een duidelijker formulering op te nemen voor wat 
betreft het eindmoment en het uitsluiten van onze gemeente bij het zoeken naar vervangen
de stortruimte. In de overeenkomst zal nu worden opgenomen "het grondgebied van de 
gemeente Skarsterlan". 
Tot slot is de vraag gesteld waarom het laatste geuronderzoek nog niet openbaar is gemaakt. 
Wij merken hierover op dat het onderzoek is uitgevoerd. De rapportage van de resultaten is 
echter nog niet gereed. De bedoeling was dat de resultaten eerst zouden worden toegelicht 
door het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Een afspraak hiervoor met de 
Begeleidingscommissie en het Omwonendenoverleg was al gepland op 23 februari aanstaande. 
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Vervolgens zou de rapportage worden afgerond en verspreid. Even belangrijk is echter de 
afspraak die met AP is gemaakt over de milieugebruiksruimte, waar ook een geurcirkel deel 
van uitmaakt. Die is bindend voor alle activiteiten en daartoe heeft ook AF zich verplicht. 
Kan een activiteit niet binnen die geurcontour worden gerealiseerd, dan zal die niet kunnen 
worden uitgevoerd. Voor ons is daarover geen discussie mogelijk. 

Terugkomend op de wens om tot een nadere integrale afweging te kunnen komen het 
volgende. Zoals gezegd is hiervoor een drietal documenten van belang: het onrwerp-
bestemmingsplan, de instemming van de provincie met de afspraken en het Kolpron/Oranje-
woud-rapport. 
Drie documenten die op een gegeven moment door uw raad moeten worden beoordeeld en 
moeten kunnen worden vergeleken. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in de gewenste 
integrale besluitvorming. Wij menen dat dit zeer goed mogelijk is, zonder nu de ontwikke
ling van de nieuwe initiatieven, waarover nu brede overeenstemming bestaat, nog langer uit 
te stellen en leggen het volgende procedure-voorstel aan u voor. 

1 Gelet op wat wij hiervoor hebben opgemerkt menen wij dat nu kan worden ingestemd 
mee de nieuwe initiatieven (9C%), waarover brede overeenstemming bestaat. Wij menen 
hiervoor voldoende aangetoond te hebben dat deze activiteiten geen belemmering zullen 
gaan vormen voor de te ontwikkelen industrieterreinen rond De Wierde. Integendeel, er 
zal juist sprake zijn van een versterking met nieuwe kansen voor het omliggende gebied. 
Voor deze activiteiten kan nu worden gestart met het opstellen van het ontwerp-
bestemtningsplan. 

2 Voor de activiteiten extensieve groencompostering, biologische grondreiniging en het 
baggerdepot stellen wij voor de besluitvorming uit te stellen tot het moment waarop het 
ontwerp-bestemmingsplan wordt behandeld. De groencompostering en de biologische 
grondreiniging worden op dit moment al als proef uitgevoerd op De Wierde. Op het 
moment dat het oncwerp-besternmingsplan voor bespreking gereed is zal ook over de 
resultaten van die proeven kunnen worden beschikt Tevens wordt AF de mogelijkheid 
geboden aanvullende informatie te verstrekken over het baggerdepot. 

3 Ondertussen kunnen wij het overleg met gedeputeerde staten vervolgen en afronden, 
zodat op het moment dat het ontwerp-bestemming gereed is tevens kan worden beschikt 
over de resultaten van dat overleg. Dit betreft dan met name de instemming met de nu 
gemaakte afspraken tussen de gemeente en AF over de milieugebruiksruimte, de paraplu-
MER, de invulling van fase II en een eindmoment. Instemming van de zijde van de 
provincie is voor ons een uitdrukkelijke voorwaarde voor het uiteindelijk meewerken 
aan de wijziging van het bestemmingsplan. 

4 Ondertussen wordt ook gewerkt aan het rapport van Kolpron/Oranjewoud over de 
ontwikkeling van industrieterreinen rond De Wierde. Naar verwachting wordt het eerste 
concept in mei verwacht. 

5 Wij gaan er van uit dat op het moment dat hec ontwerp-bestemmingsplan gereed is voor 
bespreking, ook de resultaten van het overleg met gedeputeerde staten en het 
Kolpron/Oranjewoud-rapport gereed zijn en de basis kunnen zijn voor de verdere 
besluitvorming over de extensieve groencompostering, de biologische grondreiniging en 
het baggerdepot. 
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Wordt tevens ingestemd met het dan voorliggende ontwerp-bestemmingsplan, dan kan de 
bestemmingsplan-procedure worden vervolgd en kunnen, afhankelijk van de besluitvor
ming op dat moment over de drie genoemde activiteiten, deze wel of niet in het 
bestemmingsplan worden opgenomen. 
Gelijktijdig kan dan het inrichtingsplan in het ontwerp-bestemmingsplan worden getoetst 
aan eventuele voorstellen in het Kolpron/Oranjewoud-rapport.Het Kolpron/Oranje-
woud-rapport zal vervolgens nog een afzonderlijke procedure moeten doorlopen, voordat 
daarover definitieve besluitvorming mogelijk is. Bij de behandeling van het ontwerp-
bestemmingsplan zal echter wel duidelijk zijn of de genoemde drie activiteiten de 
ontwikkeling van industrieterreinen belemmeren of negatief zal beïnvloeden. 

Wij menen dat in dit procedure-voorstel een moment komt, namelijk wanneer het ontwerp-
bestemmingsplan wordt besproken, dat de gewenste nadere integrale afweging mogelijk 
wordt en tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen in de commissie. 

Met inachtneming van bovenstaand procedurevoorstei stelt de meerderheid van ons college u 
voor: 
• op basis van het rapport "Van berging naar be- en verwerking" van Afvalsturing Friesland, 
het evaluatie-rapport Milieueffectrapportage De Wierde van de provincie Friesland, de notitie 
"aanvullend onderzoek ontwikkelingen De Wierde", de aanbevelingen van de Begeleidings
commissie en de herziene overeenkomst tussen gemeente en Afvalsturing en recent nog 
gemaakte aanvullende afspraken, nu medewerking verlenen aan de ontwikkeling van die 
initiatieven op De Wierde, waarover nu brede overeenstemming bestaat; 
• de besluitvorming over de activiteiten extensieve groencompostering, biologische grond-
reiniging en baggerdepot uit te stellen en te betrekken bij de behandeling van het ontwerp-
bestemmingsplan, waarbij een nadere integrale afweging plaats kan vinden op basis van de 
dan ontvangen resultaten van de proeven met de groencompostering en biologische 
grondreiniging en aanvullende informatie over het baggerdepot, de reactie van gedeputeerde 
staten en de concept-rapportage van Kolpron/Oranjewoud; 
• in te stemmen met de herziene overeenkomst, inclusief de nog gemaakte aanvullende 
afspraken; 
• te besluiten tot wijziging van het bestemmingsplan en de procedure daarvoor te starten; 
• ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan een krediet ad ƒ 50.000,00 (exclusief 
BTW) beschikbaar te stellen (budgettair neutraal in verband met vergoeding van de AF). 

De minderheid van het college, te weten wethouder Jelsma, is van mening dat eventuele 
besluiten in dit verband dienen te worden opgeschort in afwachting van het uitkomen van 
het definitieve rapport van Kolpron/Oranjewoud. 

Burgemeester en wethouders van Skarsterlan. 
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CDA-FRACTIE 

De raad in vergadering bijeen d.d. 18 februari 1998; 

behandelend agendapunt 14, te weten het verzoek van Afvalsturing Friesland om medewerking 
voor het ontwikkeling van nieuwe initiatieven qp De Wierde 

gelet op het feit dat de voorstellen met betrekking tot de afvalverwerking vergaande concequen-
ties hebben voor de gemeente Skarsterlan; 

dat gelet op de formulering in het concept-besluit een nadere precisering en clausulering 
gewenst geacht wordt; 

Stelt voor het concept-besluit als volgt te amenderen: 

1. het tweede aandachtspunt te vervangen door: 
de besluitvorming over de activiteiten extensieve groencompostering, biologische 
grondreiniging en baggerdepot uit te stellen totdat de eerste productie- en verwerkings
resultaten van Afvalsturing Friesland met betrekking tot de nieuwe initiatieven (m.u.v. 
groencompostering-, biologische grondreiniging en baggerdepot) bekend zijn. 
Bij de besluitvorming zal eveneens betrokken worden de reactie van gedeputeerde 
staten, de rapportage van Kolpron/Oranjewoud en andere relevante informatie. 

2. Het derde aandachtspunt aan te vullen met de zin: 
"een en ander met inachtneming van o.a. de afspraak over het uitsluiten van onze 
gemeente als locatie voor een stortplaats, middels opname in de overeenkomst van het 
zinsdeel "het grondgebied van de gemeente Skarsterlan". 

3. Het vierde aandachtspunt aan te vullen met de zinnen: 
Een en ander met inachtneming van de gemaakte afspraak dat 50% van de 
gereserveerde stortruimte onbenut blijft. 
In het bestemmingsplan eveneens op te nemen dat het eindmoment samenvalt 
met het moment waarop fase I is volgestort en de 50% van de gereserveerde 
stortruimte eveneens is volgestort. 

Dhr. H. Heeringa kar f NP f^ks]C 
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SKARSÏÏERLAN 

J O U R E 

Commissie wonen en werken 

Vergadering 3 februari 199S 
Agendapunt 

Verzoek Afvalsturing Friesland om medewerking voor het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven op de Wierde 

Aanleiding 

Bij de behandeling in de gemeenteraad op 27 augustus 1997 van ons voorstel om medewer
king te verlenen aan het verzoek van Afvalsturing Friesland om nieuwe initiatieven op de 
Wierde te mogen ontwikkelen, bleek dat er bij de verschillende fracties nog vragen en 
bedenkingen waren. Aanleiding voor ons college het voorstel van de agenda af te voeren. 
Vervolgens zijn door ons de mogelijke varianten in beeld gebracht en de opmerkingen door 
de verschillende fracties en omwonenden geinventariseerd. In de voor u ter inzage liggende 
notitie "Aanvullend onderzoek ontwikkelingen de Wierde" en de daarbij behorende bijlagen 
is het resultaat hiervan opgenomen. Gelijktijdig heeft de Begeleidingscommissie besprekingen 
gevoerd, wat heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen, die eveneens voor u bij de 
stukken ter inzage liggen. Naar aanleiding van deze stukken hebben wij in onze vergadering 
van 16 december jl. opnieuw over dit onderwerp gesproken. Dit heeft geresulteerd in het 
beleggen van een informatie-bijeenkomst voor alle fracties en de direktie van Afvalsturing 
Friesland op 7 januari jl. en bespreking van dit onderwerp in het DB van Businesspark 
Friesland, die vervolgens Kolpron/Oranjewoud advies hebben gevraag met betrekking tot de 
invloed van de nieuwe initiatieven op de ontwikkelingen in het gebied rondom de Wierde. 
Op 20 januari jl. hebben wij op basis van de eerder genoemde stukken en de aanvullende 
informatie besloten het navolgende voorstel aan uw commissie om advies voor de leggen. 

Begeleidingscommissie 

Van groot belang is de rol van de Begeleidingscommssie de Wierde geweest. Hierin 
participeren vertegenwoordigers van de de Verenigingen van Plaatselijk Belang Oudehaske, 
Vegelinsoord en Haskerdijken/Nieuwebrug, de direkt omwonende agrariërs, de provincie, de 
gemeente en Afvalsturing Friesland. Veel vragen uit de raadsvergadering zijn in de Begelei
dingscommissie uitvoerig besproken en dit heeft geresulteerd in een groot aantal aanbevelin
gen. Op basis van de statuten van de Begeleidingscommissie zijn voor partijen (gemeente, 
provincie of Afvalsturing Friesland) deze aanbevelingen in pricipe bindend. Onderwerpen die 
veel landacht hebben gevraagd zijn: de milieugebruiksruimte (controle, handhaving, 
monitoring), klachtenafhandeling, te ontwikkelen activiteiten, door omwonenden gestelde 
voorwaarden en de afspraak om 50% van de voorziene stortbestemming fase II te wijzigen in 
industrieterrein. 



De aanbevelingen van de Begeleidingscommissie liggen ter inzage. Voorts zullen de aanbeve
lingen als bijlage bij de concept-herziene overeenkomst tussen AP en gemeente worden 
gevoegd en zal in de overeenkomst worden opgenomen dat partijen gehouden zijn de 
aanbevelingen uit te voeren. 

Inventarisatie varianten en opmerkingen fracties en omwonenden 

Overeenkomstig ons besluit van 11 november jl. heeft in de periode van 12 november tot en 
met 5 december deze inventarisatie plaatsgevonden. Het resulataat hiervan is verwoord in de 
notitie "Aanvullend onderzoek ontwikkelingen de Wierde" en de daarbij behorende bijlagen. 

Met betrekking tot de terugkoppeling met de omwonenden merken wij nog het volgende 
op. Op 26 november en 5 december jl. heeft overleg met vertegenwoordigers van de 
Verenigingen van Plaatselijk Belang Oudehaske, Vegelinsoord en Haskerdijken/Nieuwebrug 
en de direkt omwonende agrariërs plaatsgevonden. Het standpunt is in de voor u ter inzage 
liggende brieven van 26 november en 5 december 1997 verwoord. In de brief van 26 
november wordt aangegeven dat ook de omwonenden begrip hebben voor de problemen van 
Afvalsturing Friesland en als gevolg daarvan ook voor een beheersbare ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten zijn. In de brief van 5 december wordt met name aandacht gevraagd voor 
de bestemmingsplanprocedure en de inhoud van het bestemmingsplan. 
Tot slot is van de direkt omwonende agrariërs nog een tweetal brieven ontvangen ( de heren 
A. en B. Hielkema d.d. 26 november 1997 en de heer P. Wierdsma d.d. 27 november 1997). 
In deze brieven wordt gewezen op een onjuiste formulering in artikel 6 van de concept
herziene overeenkomst. Deze opmerking is terecht en de tekst is inmiddels aangepast. 

Op 4 december jl. heeft de terugkoppeling met de direktie van Afvalsturing Friesland 
plaatsgevonden. Voorts is nog een aanvullende notitie ontvangen waarbij met name aandacht 
wordt gevraagd voor de onderlinge relaties van de activiteiten en de haast die is geboden. 
Ook deze notitie ligt voor u bij de stukken ter inzage. 

Naar aanleiding van de diverse besprekingen en aanvullende stukken kunnen thans de 
volgende conclusies worden getrokken: 

1 beheersbare ontwikkeling 

Alle betrokkenen zijn voor een beheersbare ontwikkeling van nieuwe aktiviteiten op de 
Wierde. Met andere woorden er wordt het bedrijf de nodige ruimte gegeven de bedrijfsactivi
teiten uit te breiden en verder te ontwikkelen. Positief is dat ook de omwonenden begrip 
hebben voor de belangen van Afvalsturing Friesland en in de afgelopen periode ook intensief 
overleg hebben gevoerd op welke wijze dit plaats moet vinden en onder welke voorwaarden. 

2. één bestemmingsplan 

De Verenigingen van Plaatselijk Belang Oudehaske, Vegelinsoord en Haskerdijken/Nieuwe
brug, de direkt omwonende agrariërs en Afvalsturing Friesland zijn van mening dat 
voorkomen moet worden dat met een stappenplan wordt gewerkt. Voorkomen moet 
worden dat steeds nieuwe procedures moeten worden gevolgd met alle tijdbeslag en 
rompslomp voor de omwonenden. Dit betekent concreet dat in de herziening van het 
bestemmingsplan alle activiteiten moeten worden geregeld. In het laatste overleg met de 
omwonenden is, in tegenstelling tot wat eerder door de omwonenden in de Begeleidingscom
missie is gezegd, aangegeven dat, ondanks het feit dat de bewerking in gesloten hallen en 
volledig beheersbaar plaatsvindt, men twee activiteiten op voorhand wil uitsluiten en wel de 
puinbreekinstallatie en de bewerkingsinstallatie voor zuiveringsslib. Op deze activiteiten 



wordt hierna nog verder ingegaan. 

3. activiteiten 

De vraag is vervolgens over welke activiteiten overeenstemming bestaat. In de Begeleidings
commissie is hierover uitvoerig gesproken. 
Geen bezwaren bestaan tegen de volgende activiteiten: 
* C3-deponie (fase I-stort). 

Voor deze activiteit is op dit moment een aanvraag om vergunning in procedure. In het 
voortraject zijn in goed overleg voorwaarden gesteld, zodat tegen deze activiteit in pricipe 
geen bezwaren bestaan. Weliswaar hebben de omwonenden en de Verenigingen van 
Plaatselijk Belang bezwaarschriften ingediend. Dit betreft bezwaar tegen een formulering in 
de ontwerp-vergunning. Door de provincie, het bevoegd gezag, is toegezegd de tekst aan te 
passen c.q. aan te vullen. De verdere afhandeling van deze bezwaren zal in het kader van die 
procedure door de provincie verder worden afgehandeld. In essentie bestaan er overeenstem
ming. 
* scheidinesinstallatie (fase I-bedrijventerrein). 
Dit betreft een volledig beheersbaar proces in een gesloten hal, die tegen het overslagstation 
is gesitueerd. Voldaan zal moeten worden aan de huidige strenge milieueisen, zodat hiervan 
geen overlast wordt verwacht. Ook hierover bestaat overeenstemming. 
* Organische natte fractie (ONF)-bewerkingsinstallatie (fase I-bedrijventerrein). 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de scheidingsinstallatie. Ook deze zal bij het overslagstati
on worden gesitueerd en de bewerking vindt plaats in een gesloten hal, die aan de strenge 
milieueisen zal moeten voldoen. Het proces is volledig beheersbaar en overlast wordt niet 
verwacht. Hierover bestaat overeenstemming. 
* vestigine regionale inzameldienst (fase I-bedriiventerrein of fase Il-bedrijventerrein). 
Ook dit betreft een activiteit in een gesloten hal. Overlast wordt niet verwacht. Hierover 
bestaat overeenstemming. 
* opslag secundaire bouwstoffen (start op fase I en verschuift naar Fase ff). 
Het betreft hier de opslag van produkten die uit de diverse verwerkingsprocessen komen en 
die in pricipe schoon zijn. In de Begeleidingscommissie is door de omwonenden aangegeven 
tegen deze activiteit geen bezwaren te hebben indien deze opslagactiviteiten zo dicht 
mogelijk tegen de stort worden gesitueerd. Dit betekent dat de opslag eerst plaats zal vinden 
op fase I, waarvoor ook vergunning is verleend. Geleidelijk aan zal deze opslag voor het 
stort uit verschuiven naar fase II. Zowel Afvalsturing Friesland als de provincie kunnen met 
deze oplossing instemmen, zodat ook hierover overeenstemming bestaat. 
:;' groencompostering (nu fase I. straks fase II) 

Het betreft hier het extensief composteren van bermgras, grof tuinafval van gemeenten, 
hekkelmateriaal e.d. Dit mag niet worden vergeleken met de compostering van groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT), zoals dat bijvoorbeeld bij de VAM plaatsvindt. GFT-compostering 
moet in gesloten haiien plaatsvinden. Extensief composteren van bermgras, grof tuinafval en 
hekkelmateriaal wordt op dit moment ook door veel gemeenten gedaan en vindt in de open 
lucht plaats. Het bermgras wordt op de Wierde vermengd met houtsnippers en in plm. 5 
maanden gecomposteerd. Hekkelmateriaal wordt in 6 tot 8 maanden verwerkt tot compost. 
Het aangevoerde materiaal wordt 1 keer per maand omgezet, met uitzondering van de 
maanden april t /m september. In deze periode vindt geen omzetting plaats. Voorts is in de 
overeenkomst geregeld dat het omzetten alleen plaatsvindt bij gunstige weersomstandheden 
en windrichting. 
Extensief composteren wordt nergens in gesloten hallen gedaan in verband met de weinige 
overlast en te hoge kosten. Desondanks zijn de omwonenden van mening dat deze activiteit 
ook in gesloten hallen moet plaatsvinden. 
Op dit moment wordt op de Wierde bij wijze van proef extensief gecomposteerd. De 
huidige milieuvergunning staat dit ook toe. Op korte termijn worden de resultaten van deze 
proef verwacht. 



* bewerking rioolslib en veegvuil (fase II). 
Dic materiaal wordt aangevoerd uit met name de gemeentelijke depots, waar het materiaal al 
grotendeels wordt ontwaterd. Ook daar vindt de opslag in de openlucht plaats. De bewer
king van dit materiaal op de Wierde bestaat in eerste instantie uit het verder ontwateren 
door opslaan en omzetten. Vervolgens vindt afzeven plaats en kan het produkt als categorie 
I-grond worden hergebruikt. De bedoeling is de bewerking uit te breiden door behandeling 
in een trommerzeef. Dit betreft dezelfde installatie als voor de verwerking van het bae^er-
slib. ** 
In het overleg met Afvalsturing Friesland is afgesproken dat het rioolslib/kolkenzuigerslib 
zal worden ontvangen in een gesloten hal en vervolgens daaruit naar de bewerkingsinstallatie 
zal worden afgevoerd. Op deze wijze wordt overlast, voor zover daar sprake van zou zijn, 
voorkomen. Hierover bestaat overeenstemming. 
* immobilisatie (fase II) 
Het immobiliseren van afvalstoffen vindt in een installatie plaats met de bedoeling uitloging 
van milieubelastende componenten terug te dringen. Het produkt uit deze installatie is als 
secundaire bouwstof weer voor hergebruik geschikt. Het immobiliseren bestaat uit het 
mengen van afvalstoffen met bindmiddelen, zoals cement of bentoniet. Hierover bestaat 
overeenstemming. 

* bewerking zeefzand (fase E) 
Zeefzand komt in grote hoeveelheden vrij in bijvoorbeeld de puinbreekinstallatie en is een 
geschikt produkt voor verdere be- en verwerking in het immobilisatieproces. De opslag van 
zeefzand kan overlast veroorzaken als gevolg van verwaaien en stof. Met Afvalsturing 
Friesland is de aanvullende afspraak gemaakt dat ook de opslag van zeefzand in een gesloten 
hal zal plaatsvinden, zodat hiervan geen enkele overlast zal worden ondervonden. Hierover 
bestaat overeenstemming. 

* bewerking zuiveringsslib (fase I-bedrijventerrein). 
Dit betreft een activiteit die in een volledig gesloten systeem plaatsvindt met alle mogelijke 
voorzieningen die tegenwoordig aan deze bewerking worden gesteld. Desondanks is naar 
aanleiding van de excursie naar Zutphen, die een aantal van u onlangs heeft meegemeekt, 
over de bewerking van het zuiveringsslib een negatief beeld ontstaan. Voor een deel zal deze 
negatieve ervaring mee veroorzaakt zijn door de wijze van uitvoering en andere factoren in 
de omgeving van die installatie. Daarnaast wordt momenteel gedacht aan gelijktijdige 
verwerking van het ONF en zuiveringsslib door vergisting. Een anaëroob proces, zonder 
zuurstof, in een volledig gesloten syteem. 
Op dit moment is door Waterschap Friesland nog geen definitief besluit genomen waar de 
bewerking van het zuiveringsslib zal plaatsvinden. Dit kan zijn het industrieterrein Kanaal, 
waar dan het ONF naar toe zal moeten worden gebracht, of op de Wierde, waar het 
zuiveringsslib dan zal moeten worden gebracht. Hierover vinden op dit moment nog 
onderhandelingen plaats tussen Afvalsturing Friesland en Waterschap Friesland. Gelet op de 
proces-keuze mag deze activiteit niet tot overlast leiden. 

De omwonenden hebben in het laatste overleg aangegeven toch bezwaren te hebben tegen 
een installatie voor de bewerking van zuiveringsslib. Gelet op het feit dat de eerste georgani
seerde excursie een negatief beeld heeft opgeroepen en gelet op de nieuwe techniek die men 
voornemens is toe te passen, verdient het misschien aanbeveling nogmaals één of meerdere 
installaties te gaan bezoeken om de ervaringen te toetsen. 
* bewerking baggerslib/depot (fase II). 
De bedoeling is dat de bagger voor 90% nat wordt aangevoerd op de Wierde, daar in depot 
wordt gezet ter ontwatering en vervolgens wordt bewerkt. De zandfractie, die zich bij de 
spuitmond afzet, kan zonder verdere bewerking worden teruggewonnen en als categorie I of 
II-bouwstof worden afgezet. De slib-fractie wordt bewerkt d.m.v. cyclonatie. Dit is een 
gesloten proces c.q. installatie, waar het materiaal wordt gescheiden in een zandfractie en een 
kleifractie. De zandfractie wordt vervolgens gewassen en het resterende organische materiaal 
wordt gestort. 
Van de opslag van bagger in depots wordt geen overlast verwacht. Ook de gemeente heeft 



dergelijke baggerdepots en klachten over stank of stof zijn ons niet bekend. In principe 
vormt zich een koek die eventuele stank/emmissie voorkomt. In droge periodes zal op het 
depot worden gesproeid om mogelijke stofoverlast te voorkomen. 
De omwonenden zijn van mening dat ook het baggerdepot onderdak moet worden gebracht. 

';' biologische grondreiniging (fase II). 
Op dit moment wordt met biologische grondreiniging een proef uitgevoerd. Deze loopt eind 
199S af. De methode is gebaseerd op het versnellen en optimaliseren van het natuurlijk 
reinigingsproces, dat zich binnen een partij verontreinigde grond afspeelt. Het proces vindt 
in de buitenlucht plaats, waarbij de grond op geperforeerde buizen worden opgeslagen, 
waarna de lucht wordt aangezogen. De lucht wordt vervolgens via een actief kool- of 
compostfilter geleid. Voorts wordt warmte aan het proces toegevoegd. De warmte komt uit 
het stortgas (warmte-kracht-koppeling) en wordt op deze wijze nuttig gebruikt. 
De omwonenden zijn van mening dat ook deze activiteit in een volledig gesloten hal dient 
plaats te vinden. 
* puinbreekinstallatie (fase ID. 

De puinbreekinstallatie zal in een volledig gesloten hal komen te staan, waarbij zal moeten 
worden voldaan aan de huidige strenge milieu-eisen. De activiteit is als gevolg daarvan ook 
volledig beheersbaar. In de installatie zal het puin uit de scheidingsinstallatie worden 
gebroken, maar ook asfalt, wat bij de gemeenten in grote hoeveelheden vrijkomt en na 
breken weer kan worden hergebruikt. Het puingranulaat is eveneens geschikt voor herge
bruik in de wegenbouw of geschikt voor het immobilisatieproces. 
In het laatste overleg met Afvalsturing Friesland is nog de aanvullende afspraak gemaakt dat 
het aangevoerde bouw- en sloopafval en puin zal worden ontvangen en, in afwachting op 
bewerking in de puinbreker, opgeslagen in een gesloten hal. Op deze wijze wordt hiervan 
geen overlast ondervonden. 
De omwonenden hebben in het laatste overleg aangegeven dat men desondanks bezwaren 
heeft tegen een puinbreekinstallatie. Indien de installatie in een gesloten hal plaatsvindt en 
binnen de afgesproken milieugebruiksruimte blijft, zal het ook o.i. moeilijk worden deze 
activiteit planologisch te keren. In dat geval zal het expliciet in de overeenkomst tussen 
Afvalsturing Friesland en de gemeente moeten worden opgenomen. 

Resumerend kan worden gesteld dat met betrekking tot enkele activiteiten geen overeenstem
ming bestaat met de vertegenwoordigers van de omwonenden en Verenigingen van Plaatse
lijk Belang. Dit betreft: 
- een tweetal binnen-activiteiten, te weten de puinbreekinstallatie en de bewerkingsinstallatie 
voor zuiveringsslib. Deze activiteiten vinden plaats in gesloten hallen en zijn volledig 
beheersbaar. Hoewel wordt voldaan aan de criteria van de omwonenden bestaan er toch 
bezwaren, die wij niet delen. 
- een aantal activiteiten die in de openlucht plaatsvindt, te weten extensieve groencomposte-
ring, baggerdepot en biologische grondreiniging. De argumentatie hiervoor is de te verwach
ten overlast (geur, stof, vogels). Ondanks de technieken die worden toegepast en overlast niet 
wordt verwacht, blijven de omwonenden van mening dat deze activiteiten alleen in volledige 
gesloten hallen kunnen plaatsvinden. Wij delen deze bezwaren niet. In het advies van 
Kolpron/Oranjewoud, wat voor u bij de stukken ter inzage ligt, wordt voor deze activiteit 
extra aandacht gevraagd. Beïnvloeding van eventuele bedrijven in de omgeving zal volgens 
dit advies met name plaatsvinden door de stortactiviteiten, wat voor ons een gegeven is, en 
de groencompostering. Gelet hierop stellen wij daarom voor de activiteit groencompostering 
thans buiten de besluitvorming te houden en een besluit hierover te nemen bij de behande
ling van het ontwerp-bestemmingsplan. De resultaten van de genoemde proef kunnen hier 
dan bij worden betrokken. 
- aanvullende afspraken met Afvalsturing Friesland zijn gemaakt voor een centrale ontvangs
hal voor de te bewerken afvalstoffen, te weten voor bouw- en sloopafval, puin, rioolslib- en 
kolkenzuigerslib en zeefzand, zodat ten opzichte van de eerdere voorstellen de situatie verder 



wordt verbeterd en mogelijke gevolgen nog verder zijn geminimaliseerd. 

4. situering 

In de herziene overeenkomst tussen gemeente en Afvalsturing Friesland zal de afspraak 
worden vastgelegd dat de stortbestemming op fase II zal worden gewijzigd in bedrijventer
rein, waarvan 50% middels een wijzigingsbevoegdheid van de raad blijft gereserveerd voor 
stort. Dit betekent dat van de 2e fase in de toekomst nog maar maximaal 50% als stort kan 
worden ingericht. In het kader van de op te stellen herziening van het bestemmingsplan zal 
de difinitieve invulling hiervan plaats moeten vinden, waarbij tevens rekening kan worden 
gehouden met de resultaten van het onderzoek van de gemeenten Heerenveen en Skarsterlan 
naar industrieterreinen in het gebied rond de Wierde. Wij verwijzen hiervoor ook naar het 
in de "aanleiding" aangehaalde advies van Kolpron/Oranjewoud. 

5. eindmoment 

Tijdens het overleg met de omwonenden en eveneens tijdens de informatie-bijeenkomst op 7 
januari jl. met de aanwezige fracties is nog een zeer belangrijk aspect aan de orde gekomen 
en wel het afspreken van een eindmoment. In het overleg met de fracties is dit door de 
direkteur van Afvalsturing Friesland dit ook onderkend en is het volgende voorstel gedaan. 
Als de 50% stortruimte op fase II is volgestort zal elders een vervangende stortlocatie 
beschikbaar moeten zijn, niet zijnde in de gemeente Skarsterlan. Om dit te realiseren zal op 
het moment dat wordt gestart met het storten op fase II of minimaal 12 jaar voordat fase II 
(50%) is volgestort, zal het onderzoek naar een nieuwe vervangende locatie worden 
opgestart. Deze uitdrukkelijke wens uit de fracties en de toezegging van Afvalsturing 
Friesland zal in de overeenkomst worden vastgelegd. Ter informatie kunnen wij nog 
mededelen dat Afvalsturing Friesland de provincie heeft voorgesteld in te stemmen met de 
afspraken en tevens heeft voorgesteld dit onderzoek te gaan initiëren. Wij menen dat zodra 
de provincie heeft ingestemd met de overeenkomst zeker is dat een nieuwe locatie niet weer 
in onze gemeente zal worden gezocht. 

6. spoed 

Meerdere keren is de vraag gesteld of besluitvorming over de nieuw te ontwikkelen 
activiteiten op de Wierde niet moet worden opgeschort in verband met het eerder al 
genoemde onderzoek van de gemeenten Heerenveen en Skarsterlan naar industrieterreinen 
rond de Wierde. In de notitie "aanvullend onderzoek ontwikkelingen de Wierde" is op dit 
aspect ook ingegaan, waarbij geconstateerd is dat het gebied dat is bestemd voor ston (fase I) 
een gegeven is en de reserverende stortbestemming (in ieder gaval 50% van fase II) als feit 
beschouwd moet wurden. Mede daarom is met het opschorten van de besluitvorming om het 
gezamenlijk onderzoek af te wachten niets meer te winnen, maar wel te verliezen. Ook 
Afvalsturing Friesland heeft in een aanvullende notitie, die voor u bij de stukken ter inzage 
ligt, nogmaals aandacht gevraagd voor de belangen die op het spel staan en de haast die nu is 
geboden. Indien de nu gemaakte afspraak wordt geëffectueerd en resulteert in een goedge
keurd bestemmingsplan, menen wij dat zowel voor de gemeente als voor Afvalsturing 
Friesland sprake is van een win-win situatie. Voor de gemeente omdat beperking van de 
stortbestemming tot 50% van fase II de ontwikkeling van industrieterrein rondom de Wierde 
beter mogelijk maakt dan in het geval fase II volledig blijft gereserveerd (provinciale 
aanwijzing) voor stortruimte. Voor Afvalsturing Friesland omdat nu de gewenste activiteiten 
kunnen worden ontwikkeld en daarmee de exploitatie van de Wierde positief kan worden 
beïnvloed. Voorts moet worden opgemerkt dat de belangen van de gemeente/Businesspark 
Friesland en Afvalsturing Friesland nauw met elkaar zijn verweven, mede in verband met de 
eigendomssituatie van de gronden rond de Wierde. Wij hebben daarom nog de aanvullende 



voorwaarde opgenomen dat de medewerking alleen zal worden verleend indien Afvalsturing 
Friesland de bereidheid uitspreekt positief mee te willen werken aan het realiseren van 
nieuwe bedrijventerreinen, zoals beoogd in het kader van het rapport Kolpron/Oranjewoud. 

7. advies 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat alle activiteiten relaties 
met elkaar hebben. Het produkt van het ene proces dient vaak weer voor een bewerking in 
een ander proces of het ene produkt kan weer worden bewerkt in de installatie voor een 
ander proces. Wordt één schakel weggenomen, dan werkt dit door in de bewerkingsactivitei
ten van andere afvalstoffen en zal voor die activiteiten ongunstige gevolgen hebben. 
Voorts blijkt ook dat al het mogelijke wordt gedaan om te komen tot beheersbare processen. 
Indien dit enigszins redelijk en verantwoord is wordt een activiteit in een gesloten hal of een 
gesloten systeem uitgevoerd. Voor enkele activiteiten kan dit niet worden gerealiseerd: 
extensief composteren, grondreiniging en baggerdepot. Gelet voorts op de belangen van 
Afvalsturing Friesland om met deze activiteiten de exploitatie van de Wierde te verbeteren 
en deze bewerkingsactiviteiten binnen onze gemeentegrenzen te realiseren kan ons inziens in 
principe medewerking worden toegezegd aan de wijziging van het bestemmingsplan voor alle 
activiteiten, met uitzondering van de "groencompostering". Zoals hiervoor al aangegeven 
stellen wij voor een besluit over de groencompostering te nemen bij de behandeling van het 
ontwerp-bestemmingsplan. De verdere detaillering en situering van de verschillende 
activiteiten kunnen eveneens bij het opstellen van de herziening van het bestemmingsplan 
plaatsvinden en zullen in dat kader nog expliciet aan de orde komen. 
Voorts zijn ook de belangen voor de gemeente groot om met Afvalsturing Friesland op de 
Wierde op een meer geïndustrialiseerde manier van be- en verwerking van afvalstoffen tot 
herbruikbare producten te komen binnen de afgesproken milieugebruiksruimte. De 
investeringen zijn groot en de werkgelegenheid is eveneens belangrijk. Maar bovenal kan 
worden gesteld dat door de bewerkingsactiviteiten, waar weinig overlast van wordt verwacht, 
meer afval geschikt wordt gemaakt voor hergebruik en daarmee een positieve bijdrage levert 
aan een verbetering van de milieubalans. Geen medewerking verlenen zal betekenen dat niet 
moet worden uitgesloten dat Afvalsturing Friesland zal moeten uitwijken, waarmee de 
gemeente ook de "krenten uit de pap" zal missen en dat op termijn ook fase II volledig als 
stortplaats in gebruik zal worden genomen. Opgemerkt moet worden dat de voorgenomen 
activiteiten voor een groot deel hoogwaardige technieken betreffen. Dit bepaalt mede de 
uitstraling naar het omliggende gebied. De stort zelf heeft een negatieve uitstraling, echter 
dat is een gegeven en hieraan kan nu weinig meer worden gedaan. Wel is op dit moment 
een aanzienlijke verbetering te constateren en wordt ook de overlast van de stort tot een 
minimum beperkt. Met de nu voorliggende voorstellen en de heldere afspraken menen wij 
tot de conclusie te moeten komen dat hier voor zowel de gemeente/omwonenden als voor 
Afvalsturing Friesland sprake is van een duidelijke win-win-situatie. 

Resumerend is de meerderheid van ons kollege voornemens de raad voor te stellen: 
- op basis van het rapport "Van berging naar be- en verwerking" van Afvalsturing Friesland, 
het evaluatie-rapport Milieueffectrapportage de Wierde van de provincie Friesland, de notitie 
"aanvullend onderzoek ontwikkelingen de Wierde, de aanbevelingen van de Begeleidingscom
missie en de herzienen overeenkomst tussen gemeente en Afvalsturing en recent nog 
gemaakte aanvullende afspraken, nu medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 
nieuwe initiatieven op de Wierde; 
- de besluitvorming over de activiteit "groencompostering" uit te stellen en te betrekking bij 
de behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan; 
- in te stemmen met de herziene overeenkomst (inclusief de nog gemaakte aanvullende 
afspraken, die nog moeten worden verwerkt); 



- te besluiten tot wijziging van het bestemmingsplan waarbij alle voorgenomen activiteiten 
worden meegenomen; 
- ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan een krediet ad f 50.000,- (exclusief 
b.t.w.) beschikbaar te stellen (budgettair neutraal). 

De minderheid van het college, te weten wethouder Jelsma, is van mening dat eventuele 
besluiten in dit verband dienen te worden opgeschort in afwachting van het uitkomen van 
het definitieve rapport van Kolpron/Oranjewoud. 

Graag vernemen wij uw advies. 

Burgemeester en wethouders van Skarsterlan. 



BIJLAGE IV 
SITUERINGSKAARTEN 



Afvalsturing Friesland NV 
Arvalbcrging De Wicrdc 

Rapport: Van berging naar bc- en verwerking 

Tekening: no. 1 

Betreft: Fase 1 (Ie concept) 
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