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Per brief en per fax. 
Faxnummer: 058-2925125. 
 
Gedeputeerde mw. S. Poepjes, 
Postbus 20120,  
8900 HM  Leeuwarden. 
 
Wijnaldum, 13 april 2012 
 
Betreft: handhavingsverzoek. 
 
 
 
Geachte mevrouw Poepjes, 
 
Hierbij vragen wij u dringend uw aandacht voor het ontbreken van een adequate handhaving 
van de door Gedeputeerde Staten verleende milieuvergunning betreffende de afvaloven van 
Omrin bij Harlingen.  
 
In deze  milieuvergunning is vastgelegd dat er vanaf 1 jaar na ingebruikname van de 
afvaloven strengere uitstootnormen gelden. Deze strengere normen gelden daarmee vanaf 29 
maart jongst leden. De uiterste concentratie die nu voor zoutzuur is toegestaan is 7 milligram 
per Normaal kubieke meter. Voor waterstoffluoride is deze waarde 0,28. Uit de openbare 
gegevens van Omrin over de uitstoot van de afvaloven, blijkt dat deze norm voor zoutzuur 
slechts twee maal en die voor waterstoffluoride helemaal niet gehaald wordt in de periode van 
29 maart j.l. tot en met 10 april j.l. (De waarden voor zoutzuur bedroegen achtereenvolgens: 
7,61, 8,68, 8,88, 7,85, 7,58, 7,22, 7,47, 7,86, 8,12, 8,00, 7,40, 6,60, 6,93 mg/Nm³. Voor 
waterstoffluoride bedroegen de waarden: 0,44, 0,45, 0,47, 0,47, 0,46, 0,44, 0,39, 0,43, 0,49, 
0,53, 0,48, 0,42, 0,40 mg/Nm³) Volgens de milieuvergunning mogen de emissie-eisen 
gedurende een kalenderjaar 60 uur overschreden worden. Na vier uur van overschrijding moet 
de verbranding van afval gestopt worden. Inmiddels zijn de 60 storingsuren al met meer dan 
250 uur overschreden en is de verbranding van afval dus ook na vier uur van overschrijding 
van de emissie eisen niet gestopt.  
 
In het licht van deze overschrijdingen wijzen wij u op uw brief aan Omrin d.d. 13 december 
2011 waarin u aankondigt bestuurlijke handhavingsmaatregelen te zullen nemen als er zich 
overschrijdingen voor doen. U wees Omrin in uw brief specifiek op de geldende regelgeving 
in het Besluit Verbranding Afvalstoffen te weten: ,,Een verbrandingsinstallatie mag ingeval 
er sprake is van overschrijding van de bij of krachtens dit besluit gestelde emissie-eisen in 
geen geval langer dan vier uur ononderbroken met de thermische behandeling van 

Het moge duidelijk zijn dat deze situatie zich verscheidene malen 
heeft voorgedaan sinds 29 maart jongstleden, maar dat handhaving van hetgeen u in uw brief 
aankondigde, achterwege is gebleven.  
 
Nog steeds maakt ook de hoogte van de schoorsteen ons zorgen. Volgens Omrin kan de 
schoorsteen van de oven zo laag zijn, omdat mede door de hoge snelheid waarmee de 
rookgassen de schoorsteen verlaten deze hoog opstijgen. Wij brengen u in herinnering de 
opmerking van dhr. Bosch van Omrin tegenover de Raad van State dat de zogenaamde 
virtuele schoorsteen tot 105 meter hoogte zou reiken mede door de uittreedsnelheid van de 
rookgassen. Op basis van vele w .  
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De juiste uittreedsnelheid  is vastgelegd in de milieuvergunning. Echter, in werkelijkheid 
blijkt deze snelheid veel lager te zijn dan in de milieuvergunning staat. De debieten van de 
door de provincie verstrekte dagstaten met emissiegegevens, die evenredig zijn met de 

In de ergste gevallen is de uittreedsnelheid ca. 60 % lager. Het voorgeschreven debiet is 
302.000 m³/ uur. Op 22 maart j.l. tussen 22.30 en 23.00 uur was bij voorbeeld het gemiddelde 
debiet 57 % lager dan voorgeschreven. Zie bijlage. Doordat de rookgassen niet omhoog 
stijgen zijn de concentraties van de schadelijke stoffen die de omwonenden inademen veel 
groter dan berekend in de milieuvergunning. Bovendien levert dit stankoverlast op. Ook 
hiervoor gri jpt de provincie niet in. 
 
Voor het vervoer van het schadelijke bodemas was er vorig jaar eerst geen milieuvergunning. 
Ondanks meerdere overtredingen legde de provincie geen sancties op. 
 
Vorig jaar voldeed de afvaloven ook niet aan de milieuvergunning, doordat in de eerste helft 
van het jaar de storingsuren eis overschreden werd. Ook toen greep de provincie niet in. Pas 
na een half jaar beloofde de provincie, onder druk van de bezwarenprocedure, die door de 
stichting afvaloven Nee, omwonenden en de gemeente Harlingen gestart was, beterschap voor 
de toekomst. (en dat is dus nu). Helaas moeten wij constateren dat ondanks deze belofte om 
scherp toe te zien en bij overtredingen onmiddellijk te zullen ingrijpen, dit niet gebeurt. Wel 
woorden, maar geen daden dus.  
 
Eerlijk gezegd worden de omwonenden van de afvaloven zo langzamerhand moedeloos. Ook 
nu weer moeten wij helaas constateren dat ondanks uw aankondiging tot bestuursrechtelijke 
handhavingsmaatregelen er in de praktijk niet ingegrepen wordt. 
De overheid faalt zo in haar rol als toezichthouder. Hiermee zet zij als het ware ook de deur 
open voor andere bedrijven om het minder nauw met de regels te nemen. Dit alles vervult ons 
met grote zorg. Wetten en regels ontlenen hun legitimatie aan hun doel, in dit geval de 
bescherming van burgers en het milieu. In artikel 21 van de grondwet, de belangrijkste wet 
van ons land staat hierover: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het milieu.  
Als handhaving zelfs bij duidelijk aantoonbare overtredingen van de milieuvergunning niet 
optreedt, dan ligt wetteloosheid op de loer.  
 
Wij vragen u dan ook met klem om onmiddellijk in te grijpen en de afvaloven wegens 
overschrijding van de normen per direct stil te leggen en van uw besluit n.a.v. van deze brief 
te rapporteren aan de Provinciale Staten en de gemeente Harlingen.  
 
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat wij een afschrift van deze brief hebben verzonden 
aan de politie. Zoals u zelf ook constateerde in uw brief aan Omrin d.d. 13 december 2011 
heeft deze een eigen verantwoordelijkheid om tegen overtredingen van de milieuvergunning  
strafrechtelijk op te treden.  
 
 
Met een verontruste groet, 
 
Namens de stichting afvaloven Nee, 
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S. Jellema 
 
 
Bijlage: meetstaat 22 maart 2012 
 
C.c.: 
 
 -De leden van de Provinciale Staten van Fryslân 
- Politie Fryslân, t.a.v. RMT, Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden 
- Openbaar Ministerie, Functioneel Parket, Afdeling Milieu, Postbus 639, 8000 AP Zwolle 
- VROM inspectie, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, Postbus 10000,   
8860 HA Harlingen 
- Leden van de gemeenteraad van de Gemeente Harlingen, Postbus 10000, 8860 HA  
Harlingen 
 
 
 
 


