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Geachte aandeelhouders,
Is de uiterste houdbaarheidsdatum van de Reststoffen Energiecentrale in Harlingen in zicht?
Na een reeks incidenten in een korte tijdsspanne van om en nabij een half jaar (31 maart, 2
mei, 31 mei, 22 juli, 17 augustus, 22 september en 6 oktober jl.) kan het u niet ontgaan zijn
dat de zorgen over de REC toenemen. Dat geldt voor de inwoners en de politiek in Harlingen, maar ook bij ons als bevoegd gezag is dat het geval. Storingen blijven elkaar opvolgen
met in enkele gevallen grote overlast voor de omgeving. Tot ons grote ongenoegen moeten
wij vaststellen dat de REC niet in rustiger vaarwater lijkt te kunnen komen.
Technische staat
In een technische installatie als de REC doen zich onvermijdelijk storingen voor. De vergunning voorziet daarom in 60 storingsuren per jaar. Dat aantal is dit jaar nog niet overschreden.
Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een kwetsbare situatie bij de REC. Dat is een wrange constatering na een intensief verbetertraject van ruim twee
jaar waarin Omrin, gemeente, provincie, FUMO en experts gewerkt hebben aan verbeteringen. Nog wranger is het in de wetenschap dat we meerdere malen hebben aangedrongen op
een doorlichting van de technische staat van de installatie.
Wij begrijpen niet waarom Omrin het verbetertraject niet heeft aangegrepen om ook de technische staat van onderdelen van de installatie aan de orde te stellen, zodat ook dat meegenomen had kunnen worden. Juist na het verbetertraject lag het in de lijn der verwachting dat
er rust zou komen rondom de REC. Het tegendeel is waar. Het is te betreuren – voor de inwoners van Harlingen in de eerste plaats, maar ook voor alle betrokkenen uit het Fase 2
overleg – dat die verwachting niet uitkomt.
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Omgevingsmanagement
Wij constateren als bevoegd gezag dat er onvoldoende omgevingsbewustzijn bij de REC
aanwezig lijkt te zijn om op een goede wijze met storingen om te gaan. Het lukt schijnbaar
niet de gevolgen van storingen te minimaliseren. Meer stoort het echter dat het pijnlijk schort
aan een goed omgevingsmanagement. De communicatie rondom storingen schiet ruimschoots tekort. In de wetenschap dat de REC een maatschappelijk gevoelig onderwerp is in
Harlingen en onder een vergrootglas ligt, is transparantie, openheid en duidelijk van het
grootste belang.
Bij de laatste storing hebben we moeten vaststellen dat het communicatieprotocol dat in het
fase 2 proces is aangescherpt, niet correct is gevolgd. Na een korte melding van de storing
op de website van Omrin bleef het vervolgens stil. Er kwam geen informatie over emissies,
noch over de voortgang van de storing en het verhelpen daarvan. Dit gebrek aan communicatie heeft de onrust – wellicht – onnodig groot gemaakt.
Verbetering toegezegd
Vrijdag 19 oktober heeft gedeputeerde Schrier in een gesprek met de directie en communicatiemanager van Omrin gewezen op het belang van duidelijke, tijdige en transparantie informatievoorziening richting de omwonenden. Zij onderschreven dat belang. Het lijkt erop dat
de directie er nu ook van doordrongen is dat alleen een technische en procesmatige benadering van een storing niet voorziet in de behoefte van de omgeving. Zij zei toe dat in het vervolg de afdeling communicatie leidend zal zijn in de waardering van de storing en de informatievoorziening naar buiten.
Primair is Omrin verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening. Een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is evenzeer van belang. Wij vertrouwen
erop dat de directie haar toezeggingen uit het gesprek nakomt en de gewekte verwachtingen
waarmaakt.
Verantwoordelijkheid nemen
De gemoederen in de havenstad zijn inmiddels hoog opgelaaid na de laatste storing, met als
gevolg een massale protesttocht en een ingelaste raadsvergadering waarin de Harlinger politiek zinspeelde op sluiting of tijdelijke stillegging. De gemeente Harlingen start op korte termijn een onderzoek naar de economische, juridische en maatschappelijke consequenties
van sluiting.
Wij verwachten dat de Omrindirectie de verantwoordelijkheid neemt die zij tot nu toe niet
heeft genomen maar wel degelijk de hare is. Feit is dat de REC een uiterst gevoelig onderwerp is in Harlingen en omgeving. Dat maakt het des te belangrijker om een open houding
aan te nemen naar de bevolking, oor te hebben voor de zorgen die er leven en open en
transparant te communiceren. Wij roepen u als aandeelhouders op oog te hebben voor de
situatie in Harlingen en de rol die een goede communicatie hierin speelt.
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Wij stellen het op prijs als u ons signaal doorgeeft aan de directie. Wij vragen u tevens aan te
sturen op een technische doorlichting van de installatie.
Gedeputeerde Staten van Fryslân,

#@ValidSign_Ondertekenaar_1#
drs. A.A.M. Brok, voorzitter

#@ValidSign_Ondertekenaar_2#
R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris
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Storingen REC Harlingen
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