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Noordwest-Friesland
tegen vliegas-opslag
Johan van der Wal

• In Noordwest-Friesland is veel beroering ontstaan over
het plan om in de 'Kanaalzone' tussen Franeker en Har-
lingen een bkatie in te richten voor de opslag van vlieg-

strieterrein' van 250 a 300 ha, waarover al een
intentieverklaring is gesloten tussen burgemeesters en wet-
houders van Harlingen en Fmnekeradeel enerzijds en Ge-
deputeerde Staten anderzijds. Op het terrein zou zich zwa-

De kolleges van Skarsterlan en Heerenveen sloten
met GS een overeenkomst voor een industrieter-
rein van hetzelfde kaliber tussen Heerenveen en
Joure. Daar is verzet ontstaan tegen de komst van
de zware industrie. In NW-Friesland richt het ver-
zet zich in eerste instantie tegen de mogelijke
opslag en berging van industriële reststoffen, waar-
onder vliegas.

Half januari kwamen de plannen voor het eerst in
de media. Helemaal nieuw waren de berichten
over de vliegas-opslag niet. Reeds in 1991 was er
sprake van de mogelijkheid om ergens op het
grondgebied van Harlingen of Franekeradeel
grote hoeveelheden van die reststof, afkomstig uit
kolengestookte elektriciteitscentrales, op te slaan.
Dat plan werd toen in een vroegtijdig stadium
door de bestuurders naar de prullenmand verwe-
zen, met als argument dat een dergelijke opslag
niet in het landschap past.
Maar in januari was het raak: al snel werd duidelijk
dat burgemeesters en wethouders van Harlingen
en Franekeradeel een lokatie in de 'Kanaalzone'

voor vliegas-opslag hadden aangeboden aan de
Sep, de Samenwerkende Elektriciteit^ Produktie-
bedrijven. De plannen werden konkreet op
donderdag 28 januari, toen ze üjdens een perskon-
ferentie door provincie en gemeenten gepresen-
teerd werden. Dat bij opslag, berging en verwer-
king van reststoffen met name aan Sep-vliegas
moet worden gedacht maakte CdK Hans Wiegel
daar duidelijk, toen hij bevestigde dat 'verkoop van
een terrein van 80 ha voor dit doel aan de Sep de
financiële basis van het hele plan vormt'.

Nieuwe werkgelegenheid
Dat het ook de Friese ekonomie niet voor de wind
gaat, is bekend. De voortgaande terugloop van de
werkgelegenheid in de landbouwsektor baart
bestuurders en bevolking de laatste jaren grote zor-
gen. Vestiging van nieuwe industrieën verloopt
niet snel genoeg om het verlies aan arbeidsplaat-
sen uit de teruglopende landbouw te kunnen kom-
penseren. Toerisme en rekreatie leveren tot nu toe
niet (extra) op wat er van verwacht wordt. Met
realisering van mega-industriezones in Skarsterlan
en langs het Van Harinxmakanaal tussen
Harlingen en Franeker, de z.g. Kanaalzone, willen
provincies en gemeenten nieuwe werkgelegenheid
kreëren. De ontwikkelingen in de Kanaalzone
moeten onder meer de positie van Harlingen als
Friese zeehaven veilig stellen.

Vette worst
Belangrijke onderdelen van de met GS gesloten
intentieverklaring is vergroting van de Tjerk
Hiddeszsluizen bij Harlingen, van de Koningsbrug
over het Van Harinxmakanaal ter hoogte van

Midlum en verdieping van het kanaal zelf. Die aan-
passingen vergen een investering van zo'n ƒ 120
miljoen en zijn nodig om het nieuwe industrieter-
rein toegankelijk te maken voor zeeschepen. Als
men bedenkt dat beide nieuwe Friese industrieter-
reinen samen ƒ 180 miljoen gaan kosten, dan wordt
duidelijk van welk gewicht de investering in de
Kanaalzone is. Het daar geplande industrieterrein
moet tussen 1993 en 1998 gerealiseerd worden.
Andere met het plan samenhangende infrastruktu-
rele maatregelen zijn de verdubbeling van de snel-
weg tussen Zurich en Harlingen, waardoor de A 31
geheel vierbaans zal worden, en het kreëren van
een zog. multi-modaal overslagpunt in de zone,
kompleet met spoorwegaansluiting. Allemaal
zaken waarnaar door zowel provinciale als gemeen-
telijke bestuurders al jaren reikhalzend wordt uit-
gezien en die nu dankzij de vette worst van de
vliegas-opslag binnen bereik komen.

Onrust
Direkt nadat in de media melding werd gemaakt
van de vliegas-opslag, ontstond in de regio de nodi-
ge onrust. Zeker toen duidelijk werd, dat vliegas
stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezond-
heid: polycyklische aromatische koolwaterstoffen,
zware metalen en radio-aktieve stoffen. Behalve
schade voor milieu en gezondheid vreest men ook
ingrijpende gevolgen voor het landschap. De Sep
is van plan de vliegas op te slaan op hopen van 35 a
40 m hoog. Gevreesd wordt Jat daardoor het vlak-
ke en nagenoeg ongerepte landschap rond het
Van Harinxmakanaal voor lange tijd, misschien
zelfs voor altijd, zal worden bedorven.

Toen de Leeuwarder Courant een fotomontage
publiceerde waarop de vliegas-bulten werden afge-
beeld tegen de achtergrond van de 36 m hoge
windmolens van het PEB bij Herbaijum, sloeg de
vlam in de pan. Luttele dagen na de perskonferen-
tie waarmee het plan officieel naar buiten werd
gebracht, maakten de Verenigingen voor Dorps-
belang van geheel Franekeradeel en een aantal
wijkverenigingen uit Franeker en Harlingen be-
kend, dat ze gezamenlijk een stichting in het leven
willen roepen om te trachten de vliegas-opslag
tegen te houden. Men heeft niets tegen de komst
van industrie waarmee de streek nieuw leven wordt
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ingeblazen, zo stelt men uitdrukkelijk, maar men
past voor 'berging van industriële reststoffen'.

Ekonomische Struktuurvisie
Ten basis aan de plannen ligt de 'Ekonomische
Struktuurvisie Kanaalzone Franeker-Harlingen',
opgesteld door de Grontmij en de fakulteit
Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijks
Universiteit Groningen. Opdrachtgevers waren de
gemeenten Franekeradeel en Harlingen en het
Projekt Leefbaarheid Platteland Noordwest-
Friesland. In de Struktuurvisie wordt 'milieu-bedrij-
vigheid' aangekondigd: 'een verzamelnaam voor
alle bedrijven die zich bezig houden met het stor-
ten, bewerken en hergebruiken van afval'.
De stuurgroep van het Projekt Leefbaarheid
Platteland Noordwest-Friesland heeft nog geen
oordeel uitgesproken over een mogelijke groot-
schalige industriële ontwikkeling van het
Kanaalzone-gebied, noch over de eventuele opslag
van Sep-vliegas. De diskussie die de
Statenkommissie Ekonomische Zaken over het
onderwerp moet voeren is uitgesteld tot april. Men
hoopt dan meer informatie over met name de
vliegas beschikbaar te hebben. Ambtelijke molens
draaien blijkbaar ook langzaam als het aankomt op
het verwerven van informatie. De gemeenteraad
van Harlingen heeft in haar januari-bijeenkomst
de intentieverklaring intussen al besproken. Daar
werd duidelijk dat ondertekening van de verkla-
ring door de gemeente onder de nodige provincia-
le druk tot stand kwam. Wethouder Jan de Kroon
verklaarde dat hij 'blijere middagen' had gekend
dan die waarop hij de intentieverklaring had
ondertekend. Het weerhield de Harlinger raad er
niet van met alleen de stemmen van WD en wet-
houders tegen een motie aan te nemen waarin
opslag van vliegas in de Kanaalzone wordt afgewe-

Morele chantage
Grote vrees van de Harlinger raad is, dat weigeren
van de vliegas-opslag 'bestraft' zal worden met uit-
blijven van overheidssteun voor uitbreiding van de
Industriehaven. Dat daar door de provincie inder-
daad mee gedreigd is, werd tijdens de raadsdiskus-
sie door de wethouder bevestigd. In dat verband
viel de term 'morele chantage'. Sinds enige tijd is

de Harlinger Industriehaven aan een grondige uit-
breiding toe. Alle beschikbare grond is zo langza-
merhand uitgegeven (aan vooral visverwerkende-,
veem- en overslagbedrijven). Het laatste bedrijf dat
naar de 'oude' Industriehaven trekt, is scheepswerf
'Welgelegen' - zie hiervoor ook Noorderbreedte
1992-6. Harlingen is er trots op datjuist hier de
eerste 'groene' werf in Europa van start gaat: het
bedrijf voldoet als eerste aan de nieuwe, verscherp-
te Europese milieu-regelgeving.
Er zijn echter meer gegadigden voor een plekje
aan Harlingens Industriehaven. De gemeente
heeft al meermalen geïnteresseerde bedrijven
teleur moeten stellen. Vandaar dat besloten is de
haven de komende jaren uit te breiden: noord-
waarts en binnendijks - de PKB 'De Waddenzee'
laat buitendijkse uitbreiding niet toe. De uitbrei-
ding zal voor een belangrijk deel met ISP-gelden
moeten worden gefinancierd. De Harlinger
bestuurders houden echter hun hart vast nu de
raad de mogelijke opslag van vliegas in de
Kanaalzone heeft afgewezen.

De kanaalzone met liet Van Harinxmakaruial gezien
vanaf da brug bij Kmlttmjl richting Uarlmgen

Vliegas
De vliegas die in aanmerking komt voor opslag in
de Kanaalzone, is afkomstig van - kolengestookte -
elektriciteitscentrales elders in het land: de centra-
le bij Nijmegen, de Amercentrale bij Geertruiden-
berg, de Hemwegcentrale bij Amsterdam en die bij
Buggenum in Zuid-Limburg. Tot nog toe zet de
Sep deze kolenreststof voornamelijk af als grond-
stof in de wegenbouw-industrie. Maar door een op
handen zijnde wijziging van het Bouwstoffen
Besluit zal deze toepassing aan scherpere normen
worden gebonden. De kans is dan ook niet denk-
beeldig, dat de Sep met grote hoeveelheden van
het spul omhoog komt te zitten.
De elektriciteitsbedrijven hebben daarom graag
een geschikte opslaglokatie voor de vliegas achter
de hand - voor het geval dat. Aangezien de ekono-
misch zwakke Friese regio wel een 'opstekertje'
kan gebruiken, is het niet zo vreemd dat men juist
het oog op deze streek heeft laten vallen. De
opslag kan immers als lokaas fungeren voor de
regionale bestuurders om een 'mega-industrieter-
rein' binnen te halen.
De gevaren voor het milieu zijn echter groot.
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De Tjerk Hiddes-sluizen bij Harlingen

« N o o r d e r b r e e d t e 9 3 - 5 4 ®



Vliegas bevat een groot skala aan minder prettige
stoffen ' ) . Afsluiting van bodem (-water) en lucht is
dan ook geboden. De ervaring op stortplaatsen,
dat de folie waarmee de bodem wordt afge-
schermd vaak scheurt, spreekt echter voor zich.
Gezien de herkomst van het vliegas, is men van
plan het goedje zo ongeveer het hele land door te
zeulen. Het transport zal per schip plaatsvinden.
De bulten zelf zijn nog wel af te dekken (hoewel:
menige Fries denkt in dit verband met schrik terug
aan de zware januaristormen van ditjaar), maar
hoe het komt met lossen van het milieugevaarlijke
vliegas is nog maar de vraag. Het waait immers
altijd in Friesland en ongewilde verspreiding over
land en water ligt dan ook voor de hand.
Aangezien het Van Harinxmakanaal rechtstreeks
uitwatert in de twee kilometer verderop gelegen
Waddenzee lijkt ook dat natuurgebied gevaar te
lopen. Om nog maar niet te spreken van de gevol-
gen voor woon- en leefklimaat in de direkte omge-
ving.

Nimby-wetgeving
Begin februari stuurde minister Alders van VROM
het Nimby-wetsontwerp naar de Kamer. 'Nimby'
staat voor het Engelse 'not in my backyard', ofte-
wel 'niet in mijn achtertuin'. Het wetsontwerp
heeft betrekking op een wijziging van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening om 'konkrete, spoedeis-
ende projekten met een 'Nimby'-karakter te kun-
nen realiseren', zo schrijft het ministerie in een
persbericht. 'Het betreft vooral projekten die van
bovengemeentelijk belang zijn, maar waar realisa-
tie plaatselijk vaak tot grote vertraging leidt. Als
voorbeeld kan gedacht worden aan de realisatie
van een afvalverbrandingsinstallatie of een stort-
plaats.

Het Nimby-wetsvoorstel geeft Gedeputeerde Sta-
ten en de minister van VROM de mogelijkheid de
medewerking van gemeenten af te dwingen bij
spoedeisende projekten met een Nimby-karakter'.
In de gewijzigde wetgeving is een regeling opgeno-
men die het mogelijk maakt dat de verlening van

Met de verhuizing van de werf Welgelegen raakt het
Harlinger Industrieterrein vol In de toekomst moeten
nieuwe bedrijven zich in de Kanaalzone tussen
Harlingen en Franeker vestigen.

de benodigde vergunningen wordt gebundeld en
zo tot één procedure gemaakt. In concreto bete-
kent dit, dat vanaf het moment dat GS of ministe-
rie van de Nimby-wetgeving gebruik maken de ver-
lening van alle vergunningen op één en hetzelfde
moment plaatsvindt. Ook inspraak-, bezwaar- en
beroepsmogelijkheden zullen volgens de Nimby-
wetgeving tot één procedure gebundeld worden.

Vastgelopen besluitvorming
Voor Harlingen, dat graag haar Industriehaven wil
uitbreiden maar de mogelijkheid tot vliegas-opslag
in de Kanaalzone heeft geblokkeerd, kan de
Nimby-wetgeving vervelende gevolgen hebben.
Eén van de kriteria om deze dwang-wetgeving toe
te passen is, dat het om projekten moet gaan waar-
van de besluitvorming is vastgelopen. Harlingen

heeft met het afwijzen van de vliegas-opslag alvast
aan die voorwaarde voldaan. Er is dan ook een
grote kans, dat de vliegas-opslag simpelweg door
GS en/of rijksoverheid zal worden afgedwongen.
Ook de vrees van de Harlinger gemeenteraad dat
aanleg van het industrieterrein in de Kanaalzone,
al of niet met vliegas-opslag, ten koste zal gaan van
uitbreiding van haar 'eigen' Industriehaven is niet
ongegrond. Als 'straf voor het verzet tegen de
vliegas-opslag loopt men volgens Haagse insiders
bovendien de kans, dat uitbreiding van de
Industriehaven van hogerhand alsnog zal worden
geblokkeerd. j | !

1 A. Klingenberg: Vliegas van kolengestookte energiecentrales,

Stichting Natuur & Milieu, Utrecht, 1983
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