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Geacht Statenlid, 
  
Graag, en helaas, vragen wij u wederom aandacht voor falende handhavingskwesties 
betreffende de afvaloven.  
 
Volgens de wet en regelgeving mag de verbrandingstemperatuur in de afvaloven niet lager 
zijn dan 850 graad Celsius. De reden hiervan is dat er anders, vanwege een onvolledige 
verbranding, een grote kans bestaat op uitstoot van dioxine. Gezien alle bezorgdheid vanwege 
de dioxine-eieren in Harlingen en de directe omgeving is dit dus een meetwaarde om erg alert 
op te zijn. Een journalist van de Harlinger Courant heeft geconstateerd dat op 12 februari j.l. 
de verbrandingstemperatuur in de afvaloven tot beneden de 800 graad Celsius gedaald was. 
Hij was in de controle ruimte van de afvaloven aanwezig om daar te zien hoe het toezicht op 
de oven in zijn werk gaat. Medewerkers van de FUMO(Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en 
Omjouwing), die daar ook waren, hadden echter geen oog voor deze wetsovertreding en 
verbonden er geen consequenties aan. 
  
Terwijl de afvaloven vanwege onderhoud tot 18 april stil ligt, is er op 2 april toch afval 
aangevoerd.  
Volgens de milieuvergunning mogen afvalstoffen echter niet langer dan 4 dagen in de bunker 
van de afvaloven liggen. Het afval dat op 2 april werd  aangevoerd, ligt dus veel langer dan 4 
dagen in de bunker. Hiermee is Omrin dus ook in overtreding. 
De FUMO en de provincie vinden dat Omrin niet in overtreding is. Maar de provincie heeft in 
2011 eenzelfde situatie volledig anders beoordeeld. 
In eerste instantie bevestigt Omrin op haar beurt met zoveel woorden dat er niet langer dan 4 
dagen afval in de bunker mag liggen.  
Opvallend hierbij is dat Omrin heeft aangegeven dat, na overleg met de provincie, er wel 
langer dan 4 dagen afval in de bunker mag liggen. Wij merken op, dat in de milieuvergunning 
geen uitzonderingen zijn opgenomen voor de regel dat het afval niet langer dan vier dagen in 
de bunker mag liggen. Wij constateren niet alleen dat Omrin in overtreding is, maar ook dat 
de provincie de wet- en regelgeving niet respecteert door doelbewust buiten de wet om een 
afspraak te maken over deze kwestie. Zie ook de bijlage met de berichtgeving Harlinger 
Courant hierover. 
  
De wet en regelgeving die van toepassing zijn op de afvaloven kent vele bepalingen. Vooral 
door het gebrek aan transparantie kunnen de burgers  slechts weinigen er van op naleving 
controleren. 
Het is dan ook erg verontrustend om te moeten constateren dat bij die weinige bepalingen al 
niet gehandhaafd wordt. Dit, terwijl Gedeputeerde Poepjes meerdere keren te kennen heeft 
gegeven transparant te willen zijn, streng te zullen handhaven en begrip te hebben voor de 
zorgen van de burgers van Harlingen en omgeving. 
  
Nu de provincie als vergunningverlener haar eigen verstrekte milieuvergunning met een 
korreltje zout neemt en zelfs afspraken maakt buiten de wet om, vragen wij ons af wat een 
milieuvergunning nog waard is. Waar moet een burger wat de afvaloven betreft, nog 
vertrouwen in hebben, nu blijkt dat tussen Omrin en de provincie blijkbaar “deals” worden 
afgesloten waarbij bewust de wet- en regelgeving wordt overtreden. Naast het feit dat wij ons 
al erg veel zorgen blijven maken over de uitstoot van de afvaloven, hebben wij een nog 



grotere zorg er bij, namelijk het gebrek aan toezicht en handhaving door de provincie van de 
door haar zelf verstrekte milieuvergunning. 
  
Wij roepen u dringend op om hierbij uw controlerende taak wel serieus te nemen en de 
verantwoordelijke Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen.  
  
Wij zien uw (re)actie met belangstelling tegemoet. 
 
Met een vriendelijke groet, 
uit naam van de stichting afvaloven Nee, 
  
S. Jellema	  


