NIEUWSBRIEF
Revisievergunning Ecopark de Wierde Heerenveen
Heerenveen, juni 2022
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanvraag revisievergunning van Ecopark de
Wierde.
Ecopark de Wierde (Omrin) is een afvalverwerker waarvan onder andere de Friese gemeenten
aandeelhouder zijn en is gesitueerd aan de Dolten 11 te Heerenveen.
Ecopark de Wierde is in het bezit van een omgevingsvergunning van 2012 met vele meldingen en
wijzigingsvergunningen in de periode daarna. De provincie heeft Omrin verzocht een
revisievergunning aan te vragen, zodat alles weer overzichtelijk onder één vergunning kan worden
ondergebracht en de vergunningaanvraag weer voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. De
vergunningaanvraag is reeds ingediend bij de provincie en de procedure loopt.
Het meeste wat in de vergunningaanvraag is opgenomen is reeds vergund. Er zijn twee belangrijke
zaken die nieuw zijn, dit zijn:
1.

Het verhogen van de afvalberging met 5 meter, van 24 meter naar 29 meter.

De verhoging is nodig omdat voor de afvalberging minder ruimte/oppervlakte beschikbaar is. De
stortplaats heeft een vergunde inhoud. Deze inhoud neemt niet toe door het verhogen van de
stortplaats, hier zit een landelijke begrenzing op. Wanneer de stortplaats kan worden verhoogd,
wordt er gestort op minder vierkante meters waardoor er grondoppervlak beschikbaar blijft voor
andere activiteiten. Het aantal tonnen om te storten blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige
vergunning. Bij de vergunningsaanvraag zijn visualisatie toegevoegd van de huidige en de nieuwe
situatie. Deze zijn hieronder weergegeven vanuit de verschillende gezichtshoeken (zie voor
gezichtshoek steeds de rood gestippelde lijn).
a)

Bovenaanzicht verhoging stort (donkergroen wordt 29 m i.p.v. 24 m)

b)

Visualisaties over het Nieuwe Heerenveense kanaal

c) Visualisatie vanaf Oudehaske / de Welleweg

d)

Visualisatie vanaf de Dolten

e)

Visualisaties vanaf Greebepad

f) Visualisaties vanaf Leeuwarderstraatweg

2. Een uitbreiding van de inrichting aan de Oostzijde
Aan de oostzijde vindt een uitbreiding van de inrichting plaats. Hier worden verschillende
activiteiten die nu binnen het gebied dat is bestemd voor afvalberging naar toe verplaatst. Deze
activiteiten bedragen de opslag van digestaat, kunststofbalen, grondachtige stromen, balen
brandbaar afval en containers.
Hieronder het inrichtingsplan van het terrein aan de oostzijde.

Inloopbijeenkomst
Gedurende de inloopmiddagen op 27 en 30 juni kunt u tussen 15:00 en 17:00 uur uw vragen stellen
over deze ontwikkelingen, u kunt op het tijdstip wat u het beste past binnenlopen om uw vragen te
stellen. De inloopmiddag van 27 juni is in Dorpshuis It Deelshûs, Tolvepaed 2 te Haskerdijken en de
inloopmiddag van 30 juni in Dorpshuis Sethage, Grevenweg 2a te Vegelinsoord.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben aan Omrin dan kunt u bellen met 0513-614500 en vragen naar Renate van
Opzeeland. U kunt uw vraag ook via de mail stellen door een mail te sturen naar
rvanopzeeland@omrin.nl

