
 

Metingen afvaloven een farce 
 
In 2013 werden er in Harlingen en omgeving hoge concentraties aan dioxinen gevonden in 
eieren van uitloopkippen van particulieren. Dit zorgde voor de nodige ongerustheid onder de 
bevolking. Je had toen mogen verwachten dat de overheid dit kwaad zou bestrijden, maar in 
plaats daarvan besloot ze de ongerustheid over het kwaad te bestrijden. Dit zou gebeuren aan 
de hand van luchtkwaliteitsmetingen. Om te voorkomen dat er achteraf kritiek geuit zou 
worden, mochten diverse groeperingen en personen in een klankbordgroep hierover 
meepraten. In de uitnodigingsbrief, die ook afvaloven Nee ontving, staat: "..... Met het doel 
om onzekerheid en onrust hierover weg te nemen, gaat het RIVM een representatieve 
luchtkwaliteitsmeting uitvoeren...."  
Stichting afvaloven Nee heeft destijds besloten om niet in de klankbordgroep zitting te gaan 
nemen omdat ze niets geloofde van de zogenaamde goede bedoelingen die men met deze 
klankbordgroep had. De groep was immers ingesteld door de provincie en aangezien deze de 
milieuvergunning mee heeft opgesteld en grote steken laat vallen bij de handhaving, stond de 
objectiviteit van deze klankbordgroep al bij voorbaat ter discussie. De invloed van de 
provincie op de klankbordgroep was en is veel te groot.  
 
Wel weten we dat de groep het volgende verlanglijstje maakte:  
 
1. Een continue dioxinemeting(bemonstering) van de rookgassen. 
2. Een onderzoek naar het gedrag van de rookpluim.  
3. Luchtkwaliteitsmetingen gebaseerd op de resultaten van het onderzoek naar het gedrag van 
de rookpluim. 
 
Hieronder leggen we uit waarom Omrin met hulp van de provincie een jaar lang zonder 
problemen aan de normen kan voldoen. 
 
1. Een continue dioxinemeting (bemonstering) van de rookgassen 
Het verzoek om een continue dioxinemeting werd weliswaar ingewilligd, maar alleen voor de 
periode van één jaar. De kans dat er in deze periode, naar men mag aannemen, geen dioxine 
gemeten zal worden, is erg groot.   
Mocht dit namelijk wel het geval zijn, dan zou de druk van de omwonenden zo groot worden, 
dat dit de sluiting van de oven tot gevolg zou hebben. Om een dergelijke blamage te 
vermijden, doet Omrin er alles aan om te voorkomen dat er dioxine gemeten zal worden. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat Omrin aanvankelijk de dioxinemeting weigerde. 
Waarschijnlijk kon zij vanwege het hierdoor veroorzaakte wantrouwen niet anders, dan dit 
later wel toe te staan. Gezien de navolgende mogelijkheden om dioxine uitstoot te 
voorkomen, is de kans groot dat zij er inderdaad in zal slagen, dat er in de komende periode 
van één jaar waarin de dioxinemeting plaats zal vinden, er geen of nauwelijks geen dioxine 
uitgestoten zal worden. In dit licht gezien is het dan ook niet verwonderlijk dat Omrin geen 
bereidheid toonde de ommezwaai van de aanvankelijke weigering tot het welwillend toestaan 
van de dioxinemeting te verklaren. 
 
Op vrijdag 26 juni j.l. liet Omrin het uitlaatsysteem van de oven schoonblazen, zogenaamd 
om een goede trek te krijgen. Dit is gebeurd zonder enige vergunning. Met dit schoonblazen 
zijn ook de dioxineresten uit het uitlaatsysteem verdwenen. Deze resten kunnen door de 
onlangs gestarte meting in de schoorsteen niet meer gemeten worden. De resten zijn echter 
wel met grote hoeveelheden aan andere stoffen in het milieu terecht gekomen en hebben 



 

gezondheidsklachten bij omwonenden veroorzaakt. Zie onderstaand artikel uit de Harlinger 
Courant van 30 juni j.l. 
 

 
 
Wij kunnen dit niet anders zien dan een vorm van milieucriminaliteit. Het is dan ook diep 
triest dat de overheid dit vooralsnog onbestraft laat, maar tsja, Omrin is een overheidsbedrijf 
en zo'n bedrijf moet vanwege overheidsbelangen gespaard blijven.  
 
Dioxinen ontstaan bij de verbranding van afval, wanneer de verbrandingstemperatuur te laag 
is. Als er te nat afval verbrand wordt, is er daarom een vergrote kans op dioxinevorming. De 
provincie heeft Omrin vergunning verleend om ook verontreinigd industrieel slib te 
verbranden. Deskundigen van de bestuursrechtspraak hebben erop gewezen dat bij het mee 
verbranden van dit slib, er zogenaamde cold spots in de vuurhaard kunnen ontstaan, die op 
hun beurt weer tot dioxinevorming kunnen leiden. Omdat de dioxinemeting slechts één jaar 
gaat duren, zal Omrin, naar men mag aannemen, in deze periode geen slib en nat afval 
verbranden, of de temperatuurdalingen door middel van het bijstoken van aardgas 
compenseren.  
 
Bij het afvangen van dioxinen door de rookgasreiniging wordt gebruik gemaakt van actieve 
kool. Gedurende de periode waarin de dioxinemeting plaatsvindt, zal Omrin de dosering van 
de actieve kool waarschijnlijk verhogen om op die manier dioxine uitstoot te voorkomen. 
Omdat actieve kool een bijzonder dure grondstof is, wordt het toevoegen ervan, wanneer er 
geen dioxine meting is, geminimaliseerd met alle risico’s voor dioxine uitstoot van dien.  
   
In geval van die storingen, waarbij het afval ongecontroleerd opbrandt en bovendien de 
rookgasreiniging uitgeschakeld is, komt er hoogstwaarschijnlijk veel dioxine in het milieu. De 
provincie en milieudeskundige Vollenbroek zijn het er namelijk over eens, dat naarmate de 
verbranding onvollediger is, de kans op de uitstoot van dioxinen toeneemt. Naar gelang de 
verhoging van de uitstoot van koolmonoxide en koolwaterstoffen, is (volgens de provincie en 
Vollenbroek) de verbranding onvollediger. Dit is verscheidene malen het geval geweest. De 



 

storingen waarbij dit gebeurde, ontstonden de laatste tijd vooral door scheurvorming in pijpen 
van het  hoge druk stoomsysteem.  
 
Het meest recente voorbeeld waarbij onvolledige verbranding optrad, dateert van 29 
september j.l. Volgens de meetresultaten van de uitstoot van deze dag is gebleken, dat de 
concentratie aan koolmonoxide vanaf half zes 's avonds tot middernacht nagenoeg de gehele 
tijd groter was dan de maximaal te meten waarde. Vanaf half acht  's avonds tot en met 
middernacht was de concentratie aan koolwaterstoffen groter dan de maximaal te meten 
waarde. Zie ook ons artikel op deze site van 26 maart 2015. Omdat dit soort omstandigheden 
zich eerder aantoonbaar verscheidene malen hebben voortgedaan, kan het bijna niet anders, 
dan dat er zo grote hoeveelheden dioxinen in het Harlinger milieu terecht gekomen zijn.  
 
Bij een bezoek van een journalist van de Harlinger Courant aan de afvaloven constateerde hij, 
bij de bestudering van de verbrandingstemperatuur van februari 2014, dat deze meerdere 
malen beneden de vereiste 850 graad Celsius was geweest.  Deze temperatuur is vereist om 
dioxine vorming te voorkomen. Aanvankelijk bevestigde Omrin dat de 
verbrandingstemperatuur te laag geweest was. Omdat de journalist slechts de temperaturen 
van één maand heeft kunnen checken, mag men aannemen dat deze situatie zich veel vaker 
heeft voorgedaan, zodat het aannemelijk is dat er ook hierdoor dioxine uitstoot heeft 
plaatsgevonden. 
 
Omdat Omrin het betreffende gedeelte van de installatie in de afgelopen maanden heeft laten 
renoveren, is de kans groot dat er het in de nu volgende periode van een jaar niet van 
dergelijke storingen zullen optreden. Dioxine uitstoot ten gevolge het ongecontroleerd 
opbranden van afval zal hoogstwaarschijnlijk tijdens de dioxinemeting dan ook niet optreden. 
 
De meetresultaten van het eieren onderzoek van Toxicowatch laten zien, dat naarmate de 
onderzochte eieren dichter bij het haventerrein waarop de afvaloven staat, vandaan komen, zij 
hogere concentraties aan dioxinen bevatten.  
 
Na de beëindiging van de dioxinemeting mag men aannemen dat er opnieuw dioxinen 
uitgestoten gaan worden. Om dit te voorkomen is het volgens ons dan ook zaak deze meting 
permanent te laten zijn. In Vlaanderen gebeurt dit bij voorbeeld al. Bovendien zijn de kosten 
ervan, zeker gezien de gezondheidsrisico's en de daaraan verbonden ziektekosten die 
dioxinebelasting met zich brengt, relatief erg laag. Wanneer de meetapparatuur  voor de 
dioxinemeting die nu geleased wordt, gekocht wordt, zou men met bijbetaling van nog geen € 
10.000 hiervan eigenaar kunnen worden. De jaarlijkse bijkomende meetkosten zijn niet hoger 
dan € 9000. 
 
Omrin staat derden niet toe om opnamen te maken van de installaties binnen in het 
ovengebouw. Ook verschaft zij, ondanks herhaaldelijke verzoeken hiertoe, geen duidelijke 
tekeningen hiervan. Dit is een onacceptabele aantasting van de transparantheid van de meting.  
    
 
2. Een onderzoek naar het gedrag van de rookpluim  
3. Luchtkwaliteitsmetingen gebaseerd op de resultaten van het onderzoek naar het 
gedrag van de rookpluim. 
Het verzoek om een onderzoek naar het gedrag van de pluim werd door de overheid 
geweigerd. Hiermee wordt het eigenlijke luchtkwaliteitsonderzoek bij voorbaat al ontkracht, 
omdat het onduidelijk is of er nu wel op de juiste plaatsen gemeten gaat worden.  



 

Dit, terwijl de kosten van een onderzoek naar het gedrag van de pluim relatief ook gering zijn, 
namelijk € 15.000, terwijl  het totale onderzoek  € 265.000 kost. 
Omdat het de bedoeling is, dat het eigenlijke luchtkwaliteitsonderzoek ook niet langer dan één 
jaar gaat duren, kan Omrin, net zoals bij de dioxinemeting, de resultaten ook nog eens in haar 
voordeel beïnvloeden. Dit zal in ieder geval een geflatteerd beeld geven. 
 
Voor één de leden van de klankbordgroep, de groep Sarolea, was de weigering om  het gedrag 
van de pluim te onderzoeken, aanleiding om er uit te stappen, zie onderstaand artikel uit de 
Harlinger Courant van 27 mei j.l.,  
 



 

 
 
 
Een ander lid, Toxicowatch, concludeert dat zodoende schijnzekerheid gecreëerd wordt. 
 
Het meest kwalijke in deze zaak is nog wel dat, terwijl nota bene de gemeente Harlingen in 
eerste instantie graag een onderzoek naar de bron van de dioxineverontreiniging van de eieren 
wilde, de provincie dit onderzoek blokkeerde. In plaats daarvan werd een niet transparant 
onderzoek opgestart, waaruit plotseling bleek dat alle hobby-kip-houders in Nederland een 



 

risico lopen met het eten van de eieren van hun eigen kippen. Later bleek dat er veelal dicht 
bij vervuilde industriegebieden was gemeten, waardoor dit niet als een vergelijkend en 
objectief onderzoek kan worden beschouwd. Een onderzoek naar de bron van de 
dioxineverontreiniging van de eieren in Harlingen was in één keer blijkbaar niet meer 
belangrijk. Wij vinden het essentieel, dat dit onderzoek naar de bron van de dioxine 
verontreiniging en het onderzoek naar het gedrag van de pluim er alsnog komen. Vooral ook 
omdat de Raad van State bij de vernietiging van de eerste milieuvergunning dringend 
adviseerde een windtunnelonderzoek in te stellen vanwege de uitzonderlijke locatie van de 
afvaloven. Voor een dergelijke locatie is niet eerder zo'n onderzoek gedaan. 

 


