
Provinciale Staten Fryslan 

Wijnaldum, 6 januari 2011  

Betreft: nieuwe leugen Provincie rondom afvaloven 

Geachte Statenleden,         

Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd is de rol van de provincie rondom de afvaloven discutabel.   
 
Ter herinnering meldden wij u dat op 15 maart 2010 de advocaat van Omrin in het hoger beroep 
omtrent de bouwstop aangaf dat er intensief overleg werd gevoerd tussen Omrin en GS, gericht op het 
aanvullen van de aanvraag voor de milieuvergunning. Dit suggereerde toen al dat GS zelf betrokken 
was bij de milieuaanvraag. Hierdoor vonden wij dat GS haar rol als een toetsend en handhavend 
orgaan niet naar behoren uitvoerde.   

Eerder had gedeputeerde Adema zoals u bekend al gelogen over een vergelijkbare afvaloven met een 
dergelijke lage schoorsteen die in Duitsland zou staan.  

Helaas is aan de discutabele rol van GS rondom de afvaloven nog geen einde gekomen.  
De advocaat van de provincie heeft bij de Raad van State op 23 december jl. erkend dat de provincie 
een leugen heeft gebruikt om de illegale activiteiten van Omrin te gedogen. De stichting afvaloven 
Nee had de provincie gevraagd handhavend op te treden tegen Omrin omdat die zonder 
milieuvergunning bouwde. De provincie meldde toen dat er zicht was op legalisatie van de 
milieuvergunning waardoor er niet werd opgetreden. Dat blijkt nu een leugen te zijn geweest. Uit de 
zitting die de stichting afvaloven Nee bij de Raad van State had aangevraagd gaf de advocaat van de 
provincie toe dat er geen zicht was op legalisatie. Sterker nog; op dezelfde dag dat de provincie ons 
verzoek afwees, is Omrin verzocht om vaart te maken met het aanvragen van de milieuvergunning. 
Zie hiervoor ook de bijgevoegde pdf van de voorpagina van de Harlinger Courant van 24 december j.l. 
met daarop het artikel dat deze krant  hieraan wijdde.                                   

Keer op keer is in de media door GS aangegeven dat er streng gehandhaafd zou gaan worden mocht 
Omrin de regels niet respecteren. Nu blijkt dat juist GS degene is die leugens gebruikt om niet te 
hoeven handhaven en daardoor de (wettelijke) regels overtreedt. U kunt  zich wellicht voorstellen dat 
het volledige vertrouwen in GS is verloren.  

Wij maken ons zeer ernstige zorgen als de afvaloven in gebruik wordt genomen en de provincie de 
uitstoot moet gaan controleren en waarschijnlijk zal moeten gaan handhaven. Wij vragen u dan ook 
dringend maatregelen te treffen om de bovenstaande praktijken te voorkomen en de bevolking te 
beschermen tegen giftige stoffen vanwege een falend toezicht.    
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, met name wat betreft hoe bij gevaarlijke situaties 
opgetreden wordt.    

Met vriendelijke groet, 

Namens de stichting afvaloven Nee, 

Sikke Jellema (voorz.) 

  

Bijlage: pdf van voorpagina Harlinger Courant van 24 december 2010 

 

 
 
 
   


