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Harlingen,	3	maart	2017			
	
Geachte	heer	Brok,	
	
Van	 harte	 welkom	 als	 nieuwe	 commissaris	 van	 de	 Koning	 van	 Fryslân.	 Dat	 er	 hoge	
verwachtingen	 zijn	 over	 uw	 komst	 blijkt	 maar	 weer	 toen	 u	 onlangs	 een	 Koninklijke	
onderscheiding	kreeg	bij	uw	afscheid	als	burgemeester	van	Dordrecht.	Wij	feliciteren	u	nog	
met	dit	heuglijke	feit.	De	woorden	die	bij	dat	afscheid	zijn	gebruikt	gaven	 inzicht	voor	wat	
betreft	de	positieve	competenties	Fryslân	met	u	als	commissaris	van	de	Koning	van	Fryslân	
te	 maken	 krijgt:	 “Arno	 Brok	 geeft	 ruimte,	 schenkt	 vertrouwen	 en	 laat	 anderen	 hun	
kwaliteiten	zoveel	mogelijk	ontplooien.	Hij	is	een	bestuurder	met	een	hoog	moreel	besef,	die	
in	staat	is	te	verbinden	en	die	zijn	betrokkenheid	toont.”	
	
Dat	geeft	de	burger	moed.	Vooral	dat	u	een	bestuurder	bent	met	een	hoog	moreel	besef	is	
fijn	 om	 te	 horen.	 Want	 moreel	 besef	 bij	 bestuurders	 van	 Fryslân	 en	 enkele	
overheidsorganisaties	binnen	Fryslân	is	ver	te	zoeken.	Hieronder	een	beknopte	opsomming	
waaruit	dit	blijkt:	
	
-	De	provincie	probeerde	de	komst	van	de	omstreden	REC	in	Harlingen	actief	uit	eigen	
middelen	financieel	te	ondersteunen.		
-	De	provincie	heeft	ervoor	gezorgd	dat	het	ministerie	met	6	miljoen	euro	de	komst	van	de	
afvaloven	heeft	gefinancierd.		
-	Oud	Gedeputeerde	Adema	heeft	de	bevolking		“verkeerd	geïnformeerd”	over	het	bestaan	
van	een	afvaloven	in	Duitsland	met	een	soortgelijke	schoorsteen:	
	

	
	
	
-	Oud	gedeputeerde	Galema	verzon	nieuwe	wetgeving	toen	bleek	dat	Omrin	de	maximale	
storingsuren	had	overschreden	en	hij	niet	wilde	ingrijpen.	Ook	Galema	moest	later	toegeven	
dat	zijn	verzinsel	niet	klopte:	
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-		Gedeputeerde	Schrier	heeft	Omrin	geholpen	bij	het	opstellen	van	een	brief	die	aan	zichzelf	
was	gericht.		
	

	
	

-	In	het	rapport	van	de	Noordelijke	Rekenkamer	over	de	vergunning	verstrekking	werden	
harde	conclusies	getrokken	over	een	falende	provincie.	De	alleszeggende	titel	van	het	
rapport	luidde:		“Als	het	niet	kan	zoals	het	moet,	dan	moet	het	maar	zoals	het	kan.”		
	
	

	
	

En	dat	is	dan	nog	maar,	zoals	gezegd,	een	beknopt	overzicht	van	hoe	de	provincie	zich	heeft	
gedragen	 en	 nog	 steeds	 gedraagt	 in	 het	 dossier	 betreffende	 de	 afvaloven	 van	 Omrin.	
Diezelfde	overheid	en	het	provinciebestuur	die	keer	op	keer	zeggen	“er	bovenop	te	zitten”	
en	streng	te	handhaven.	En	o	ja,	in	het	belang	van	de	veiligheid	van	de	burgers	uiteraard.		
	
Over	 burgers	 gesproken.	 13.513	 burgers	 hebben	 destijds	 een	 petitie	 ingediend	 tegen	 de	
afvaloven.	Met	protestmanifestaties,	grote	hoeveelheden	ingediende	zienswijzen	en	ludieke	
protesten	 hebben	 zij	 geprobeerd	 hun	 stem	 te	 laten	 meewegen	 in	 de	 komst	 van	 de	
afvaloven.		
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Tevergeefs.	De	bevolking	is	weggezet	als	tweederangs	burgers	die	alleen	maar	riepen	dat	ze	
geen	afvaloven	in	hun	achtertuin	wilden.	Terwijl	de	protesten	vooral	gingen	over	het	(toen	
nog	 dreigende)	 overschot	 aan	 afvalovens	 en	 de	 grote	 twijfels	 over	 veiligheid	 van	 deze	
afvaloven.		
	
De	twijfels	die	er	toen	waren,	blijken	terecht	geweest	te	zijn.	Er	is	immers	een	overschot	aan	
afvalovens	 en	 de	 veiligheid	 van	 de	 omwonenden	 kan	 niet	 worden	 gegarandeerd.	 Omrin	
heeft	tot	aan	de	Raad	van	State	aan	toe	bewust	verkeerde	informatie	verstrekt.	Bijvoorbeeld	
over	de	virtuele	schoorsteen	en	het	bestaan	van	een	bypass.		
	

	
	
	
De	Staatssecretaris	heeft	de	bypass	overigens	als	illegaal	omschreven.		
	
		 	

	
	
	
Maar	 desondanks	 weigeren	 de	 Gedeputeerde	 Schrier	 en	 het	 toezichthoudende	 orgaan	
FUMO	te	handhaven,	daarbij	opgemerkt	dat	wij	boetes	van	1500	euro	niet	als	een	serieuze	
handhavingsmaatregel	zien.		
	
Terwijl	in	de	provinciebegroting	van	2011	nog	was	opgenomen	dat	“bij	goede	resultaten	het	
aantal	 metingen	 afgebouwd	 zal	 kunnen	 worden”	 zijn	 de	 metingen	 tot	 heden	 uiterst	
noodzakelijk	gebleken.	Dit	is	vooral	naar	voren	gekomen	door	de	metingen	van	de	uitstoot	
van	 dioxine,	 waarvan	 Omrin	 en	 de	 provincie	 altijd	 ontkenden	 dat	 dit	 uit	 de	 schoorsteen	
kwam.	In	werkelijkheid	blijken	er	namelijk	grote	hoeveelheden	van	deze	uiterst	giftige	stof	
uitgebraakt	 te	worden.	Sinds	de	metingen	zijn	gestart	 is	er	een	aantal	 keren	meer	dan	de	
jaarlijks	toegestane	hoeveelheid	dioxine	door	de	oven	uitgestoten.		
	
Nadrukkelijk	melden	wij	u	dat,	voor	de	bypass	werd	ontdekt	en	voordat	er	dioxinemetingen	
werden	 gedaan,	Omrin	 te	pas	 en	 te	onpas	 gebruik	 heeft	 kunnen	maken	 van	deze	bypass,	
waarbij	 dus	 ongehoorde	 hoeveelheden	 dioxines	 moeten	 zijn	 vrijgekomen.	 Dit	 heeft	
wethouder	 Boon	 van	 Harlingen	 beaamd	 voor	 de	 camera	 van	 Omrop	 Fryslân.		
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Zoals	gezegd	is	de	morele	verantwoording	ver	te	zoeken	bij	Omrin,	de	provincie	en	de	FUMO	
(de	 uitvoeringsorganisatie	 namens	 gemeenten	 en	 de	 provincie.)	 Wij	 maken	 ons	 ernstige	
zorgen	over	onze	gezondheid	en	veiligheid	en	zijn	er	niet	van	overtuigd	dat	hiermee	serieus	
wordt	omgegaan.		
	
U	 bent	 daarom	 broodnodig	 om	 hieraan	 een	 positieve,	 vertrouwenswaardige,	 maar	
bovendien	 een	 daadkrachtige	 draai	 te	 geven.	 Niet	 in	 de	 vorm	 van	 woorden.	 Want	 die	
hebben	 we	 genoeg	 gehoord,	 maar	 in	 de	 vorm	 van	 daden.	 Daadkrachtige	 daden.	 Dit	 ten	
einde	 het	 vertrouwen	 in	 de	 provincie	 en	 de	 toezichthoudende	 instanties	 terug	 te	 krijgen,	
opdat	wij	niet	altijd	met	een	schuin	oog	hoeven	te	kijken	naar	waar	de	wind	vandaan	komt.	
Wij	 willen	 niet	 alleen	 ongestoord	 kunnen	 genieten	 van	 schone	 lucht,	 maar	 vooral	 ook	
bevestigd	worden	in	de	overtuiging	dat	moreel	besef	een	toekomstbestendige	waarde	is.		
	
Van:			 	 	 	 	 	 	 	 	Naar:		

																																					 	
		
	
Hartelijke	en	positieve	groet,	
	
Namens	de	stichting	afvaloven	Nee	
	
H.	Gillissen,	woordvoerder	
	

	


