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Onderwerp: Verzoek om brongegevens 

 

Geacht College, 

De stichting afvaloven Nee heeft kennis genomen van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer met 
betrekking tot de vergunningverlening van de afvaloven. Uit uw reactie op het rapport blijkt  dat u de 
aanbevelingen van de Rekenkamer onderschrijft, onder andere op het gebied van het integraal afwegen 
van de belangen. U heeft, wat het aspect communicatie betreft, gezocht naar de balans tussen de 
behoefte van de burgers en de complexiteit van de inhoud. Hoewel wij dit in z'n algemeenheid 
begrijpen, vinden wij dat degenen die specifiekere informatie verlangen, dit ook moeten kunnen 
krijgen. Met andere woorden; wij gaan ervan uit dat u ons onderstaand verzoek honoreert.  
 
Het belangrijkste punt van zorg voor de omwonenden van de Harlinger afvaloven is de uitstoot van de 
schadelijke stoffen waaraan zij blootgesteld worden. Hierbij is de informatie over wat en hoeveel er uit 
de schoorsteen komt, van cruciaal belang. Op die van dioxine na, worden de concentraties van de 
meest schadelijke stoffen gemeten. De onbewerkte meetwaarden worden ook wel brongegevens 
genoemd. Meerdere malen is u verzocht om toezending van deze gegevens. Helaas heeft u hieraan 
slechts één keer gehoor gegeven, namelijk voor de brongegevens van 28 maart tot en met 11 april 
2011.  
U heeft later aangegeven dat u niet beschikt over de brongegevens. Dit druist in tegen de eerdere 
verstrekking hiervan.  
Daarnaast behoort u in het kader van de handhaving te controleren of de gegevensverwerking juist 
gedaan wordt. En hiervoor hebt u de brongegevens nodig.  
Bovendien heeft de manager van de Harlinger afvaloven, de heer S. Bosch tijdens de rechtszitting 
inzake de storingsuren die op 18 oktober 2012 in de rechtbank van Assen gehouden werd, verklaard 
dat zijn bedrijf om de twee uur de emissiegegevens, of te wel brongegevens, naar de provincie stuurt. 
Om hierover geen “welles/nietes”  discussie te krijgen, hebben vier personen een schriftelijke 
verklaring afgelegd waarin zij stellen dat de heer Bosch dit gezegd heeft.  Zie bijlagen. 
 
Wij verzoeken op grond van de wet openbaarheid van bestuur en het Verdrag van Aarhus dat wij op 
korte termijn, doch voor 15 januari aanstaande, de volledige brongegevens vanaf 5 april 2011 te 
ontvangen.  
 
Daarnaast verzoeken wij u, ook op grond van de wet openbaarheid van bestuur, op korte termijn, doch 
voor 15 januari aanstaande, alle gegevens toe te sturen van de verbrandingstemperatuur. In de 
wetgeving is vastgelegd dat deze continue moet worden gemeten. Om te kunnen handhaven hebt u ook 
deze gegevens nodig.  
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