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OORDEEL OVER DE SAMENVATTING VAN HET MER 
Aanleiding voor dit advies 
Omrin/Afvalsturing Friesland NV heeft het voornemen om een reststoffenen-
ergiecentrale (REC) op te richten aan de Industriehaven te Harlingen. Ten 
behoeve van de vergunningverlening op grond van de Wet Milieubeheer wordt 
de m.e.r.-procedure gevolgd. Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân is 
het bevoegd gezag in deze procedure.  
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op een aantal momenten 
geadviseerd in deze procedure.1 Bij de start van de procedure heeft de Com-
missie een richtlijnenadvies uitgebracht. Na publicatie van het MER heeft de 
Commissie een toetsingsadvies uitgebracht, waarin is geconstateerd dat es-
sentiële informatie ontbrak om het milieubelang een volwaardige plaats te 
kunnen geven in de besluitvorming. Vervolgens is een “Aanvulling op het 
MER” gepubliceerd.2 Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie een toet-
singsadvies uitgebracht over het MER en de aanvullingen daarop.3 
 
De Commissie concludeerde in dit toetsingsadvies dat de essentiële informatie 
aanwezig was om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in 
de besluitvorming, mits de interpretatie van de verschillende gehanteerde 
termen voor emissiewaarden (vergunningwaarden, verwachtingswaarden, 
streefwaarden) door de Commissie juist was. Verder adviseerde de Commissie 
om bij de besluitvorming te zorgen voor een nieuwe publieksvriendelijke sa-
menvatting die zelfstandig leesbaar is en de enige juiste informatie bevat. Dit 
advies heeft alleen betrekking op de nieuwe samenvatting4 en moet gezien 
worden als aanvullend op en in samenhang met het eerder uitgebrachte toet-
singsadvies d.d. 29 mei 2008. De Commissie adviseert de nieuwe samenvat-
ting zo spoedig mogelijk openbaar te maken. 
 
Oordeel 
De Commissie is van oordeel dat de samenvatting van het MER op eenduidige 
wijze inzicht geeft in de verschillende emissiewaarden en de betekenis daar-
van voor de vergunningaanvraag. De bovengenoemde interpretatie door de 
Commissie wordt daarmee onderschreven. Uit de samenvatting blijkt dat:  
• de jaargemiddelde worst-case emissiewaarden, die zijn gebruikt om de 

milieueffecten te bepalen, als basis voor de vergunningaanvraag dienen 
voor het eerste jaar van in bedrijfstelling; 

• de initiatiefnemer voorstelt om deze vergunningwaarden na een jaar te 
vervangen door de bovengrens van de jaargemiddelde streefwaarden, die 
in lijn liggen met de maxima van de emissieconcentraties zoals die jaar-
lijks worden gerapporteerd door bestaande AVI’s in Nederland. 

                                              

1  Zie bijlage 1 voor de procedurele gegevens. 
2  Rapport “Aanvullende informatie op het MER”, d.d. maart 2008, bestaande uit 1e aanvulling op het MER, d.d. 

17 januari 2008; 2e aanvulling op het MER, d.d. 14 maart 2008; Samenvatting MER, versie maart 2008. 
3  Rapportnummer 1840-202, d.d. 29 mei 2008.  
4  Zie bijlage 1 voor een overzicht van de documenten die de Commissie bij dit advies betrokken heeft.  



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Omrin/Afvalsturing Friesland NV 
 
Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân 
 
Besluit: vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (Wm) 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.4 
 
Activiteit: Oprichting van een reststoffenenergiecentrale met een capaciteit 
van meer dan 100 ton per dag. 
 
Betrokken documenten: 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Samenvatting Milieueffectrapport voor het oprichten van een Reststoffen-

EnergieCentrale (REC), Harlingen, versie juli 2008;  
• Aanvulling op Wm-aanvraag REC Harlingen, 14 juli 2008. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: de Harlinger Courant, Leeuwarder Courant, 
Fries Dagblad en Staatscourant d.d. 13 en 15 november 2006  
aanvraag richtlijnenadvies: 16 november 2006  
ter inzage legging startnotitie: 15 november tot en met 27 december 2006  
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 januari 2007  
richtlijnen vastgesteld: 27 maart 2007   
 
kennisgeving MER in: de Staatscourant 5 oktober 2007   
aanvraag toetsingsadvies: 5 oktober 2007 
ter inzage legging MER: 11 oktober tot en met 21 november 2007  
aanvulling op het MER: 18 januari 2008   
toetsingsadvies uitgebracht: 22 februari 2008     
 
kennisgeving aanvulling op het MER in: Leeuwarder Courant & Friesch Dag-
blad, d.d. 15 maart 2008   
aanvraag aanvullend toetsingsadvies: 14 maart 2008  
ter inzage legging aanvulling op het MER: 17 maart tot en met 7 april 2008 
Aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 29 mei 2008    
 
aanvraag toetsingsadvies “aangepaste samenvatting van het MER”: 16 juli 
2008  
toetsingsadvies aangepaste samenvatting uitgebracht: 30 juli 2008 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ir. H.S. Buijtenhek 
ir. J.G. Cuperus  
drs. P.J. Jongejans (werkgroepsecretaris) 
ir. A. van der Velden (voorzitter) 
dr. N.P.J. de Vries 
ir. W.P.G.M. Waqué 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

Aanvullend toetsingsadvies over de samenvatting van het 
milieueffectrapport Oprichting van een reststoffen energiecentrale 
(REC) te Harlingen door OMRIN 

Omrin/Afvalsturing Friesland NV heeft het voornemen om een 
reststoffenenergiecentrale (REC) op te richten aan de Industriehaven te 
Harlingen. Ten behoeve van de vergunningverlening op grond van de 
Wet Milieubeheer wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Dit 
toetsingsadvies heeft betrekking op de samenvatting van het MER, 
versie juli 2008. 
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